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TÍTULO: Nada sobre nós sem nós: estudo sobre a autoadvocacia de jovens com deficiência  

 

AUTORIA: Alessandra Soares; Windyz Ferreira 

PALAVRAS-CHAVE: JUVENTUDE. DEFICIÊNCIA. AUTOADVOCACIA. 

Resumo No contexto da educação inclusiva, os estudos sobre o protagonismo de jovens com 

deficiência ainda são escassos (GROPO, 2000). No contexto dos estudos sobre a juventude, as 

questões pertinentes ao jovem com deficiência permanecem invisíveis (BIELER, 2004; 

FERREIRA, 2008). Em geral, a literatura na área de educação inclusiva enfatiza como temas chave 

o acesso à educação, a participação nos espaços escolares e os processos de aprendizagem 

(STAINBACK, S.; STAINBACK, 1999). A presente comunicação apresenta, portanto, a pesquisa 

Nada Sobre Nós Sem Nós: Estudo sobre a Formação de Jovens com Deficiência para o Exercício da 

Autoadvocacia em uma Ação de Extensão Universitária (SOARES, 2010), que teve como objetivo 

analisar e caracterizar as etapas do processo de formação de jovens (moças e rapazes) com 

deficiência para o exercício da autoadvocacia. A autoadvocacia é um processo de ruptura de 

modelos e de mudança interna a respeito do seu papel social, definida como a capacidade que cada 

indivíduo tem para tomar decisões e realizar escolhas quanto ao que considera importante na sua 

vida. Tal formação foi realizada no âmbito do Projeto de Extensão Pró-líder: promovendo a 

autoadvocacia de jovens com deficiência, implementado na Universidade Federal da Paraíba e 

adotou como ponto de partida a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU 2008), a 

qual ofereceu os conteúdos selecionados pelos jovens para desenvolver a compreensão acerca de 

seus direitos, assim como formas de promover e defender os mesmos no dia a dia. Participou do 

projeto um grupo de 16 jovens brasileiros(as) com deficiência, rapazes e moças com idade entre 16 

e 29. A pesquisa participante foi à metodologia utilizada por constituir um tipo de investigação que 

se compromete com a plena participação de todos os envolvidos na comunidade sob estudo e 

análise de sua realidade. Também foi usada a teoria fundamentada de Strauss e Corbin (2008) a fim 

de desenvolver uma teorização para o desenvolvimento da autoadvocacia. A teoria das relações de 

poder de Foucault (1999) é adotada como referencial teórico na análise do referido processo, o qual 

evidenciou quatro dimensões pelas quais os jovens passam para adquirirem a identidade de 

autoadvogados. São elas: (1) aquisição da compreensão sobre o lema ‘Nada sobre nós sem nós’; (2) 

o conhecimento de si próprio: autoconhecimento; (3) a resistência ao assujeitamento: eixos 
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facilitadores; (4) a ruptura do assujeitamento: exercício da autoadvocacia. Com base nessa 

análise, foi possível evidenciar a íntima relação entre as quadro dimensões, que se sobrepõem e se 

complementam fortalecendo o jovem com deficiência, assim como a importância de ter suas vozes 

ouvidas e suas decisões respeitadas. Este estudo revela a importância do tema em um Congresso de 

Educação Inclusiva e Equidade porque contribui para o repensar das relações de poder e submissão 

(assujeitamento) nos espaços sociais, familiares, escolares, terapêuticos e no mundo do trabalho e 

lazer, nos quais, muito frequentemente, ´alguém fala pelo jovem com deficiência e toma decisões 

sem ouví-lo(a)´. Na esfera humana, pessoal, os resultados do estudo evidenciam a relevância do 

aprofundamento do nconhecimento acerca da autoadvocacia como um movimento para promover 

empoderamento, protagonismo e ação sócio-política de jovens com deficiência. Para a construção 

de espaços de participação e rupturas dos constrangimentos impostos há séculos à pessoa com 

deficiência, é fundamental a inserção do reconhecimento do jovem com deficiência no contexto dos 

estudos sobre juventude, dentro dos quais o exercício da autoadvocacia se revela como um caminho 

possível. 

 

Contato: alessandrasoares@ufersa.edu.brna; windyzferreira@hotmail.com  
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TÍTULO: As Contribuições da Escola na Articulação dos Serviços de Apoio Especializado no 

Currículo Escolar na Qualificação do Processo Ensino-Aprendizagem de Alunos com Deficiência 

no Ensino Fundamental  

 

AUTORIA: Alexandro Braga Vieira  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. CURRÍCULO. SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO. 

FORMAÇÃO 

Resumo O texto faz parte do estudo de doutoramento denominado Currículo e Educação Especial: 

as ações da escola a partir dos diálogos cotidianos, defendido na Universidade Federal do Espírito 

Santo, no Programa de Pós Graduação em Educação. Busca sustentação nas políticas públicas 

educacionais brasileiras direcionadas à escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ao garantir a matrícula na escola de ensino 

comum e a oferta de serviços de apoio especializado, no contraturno, visando à ampliação das 

aprendizagens desses alunos e a participação nos currículos escolares. Pautado nas contribuições de 

Boaventura de Sousa Santos, Michel de Certeau e Philippe Meirieu e pesquisadores do campo da 

Educação Especial a pesquisa buscou constituir processos de formação contínua com professores e 

pedagogos em atuação no Ensino Fundamental para refletir sobre as contribuições da escola na 

articulação das ações pedagógicas da sala de aula comum com as dos serviços de apoio 

especializado, qualificando, assim, o processo ensino-aprendizagem dos estudantes. A metodologia 

de investigação utilizada foi a pesquisa-ação colaborativo-crítica, sendo o estudo desenvolvido por 

meio de quatro frentes de trabalho:observação participante do cotidiano escolar; sistematização de 

propostas de formação contínua; acompanhamento das ações da escola na articulação do currículo 

escolar e dos serviços de apoio especializado e realização de entrevistas semiestruturadas com os 

sujeitos investigados. O estudo aponta as contribuições da formação contínua na constituição de 

novas possibilidades de trabalho com o currículo escolar no processo de escolarização de alunos 

apoiados pela Educação Especial, alguns desafios a serem enfrentados na articulação das ações 

pedagógicas desenvolvidas no horário de aula regular e no atendimento educacional especializado, 

pois a escola ainda encontra dificuldade em escolarizar estudantes com percursos diferenciados de 

aprendizagem, a necessidade de a gestão escolar constituir sua proposta de Educação Especial e a 

importância de assumir a escola como um rico espaço de formação contínua para os profissionais da 

Educação. 
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Contato: allexbraga@hotmail.com 
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TÍTULO: Práticas Pedagógicas Constituídas por Professores de Ensino Comum e de Educação 

Especial no Contexto da Inclusão Escolar: As Contribuições do Trabalho Colaborativo  

 

AUTORIA: Alexandro Braga Vieira  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. TRABALHO COLABORATIVO. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Resumo No contexto educacional brasileiro, o processo de inclusão de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ganha respaldo legal 

em vários documentos normativos como a Constituição Federativa do Brasil de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96. Atualmente, o documento Política Nacional 

de Educação Especial em uma perspectiva inclusiva reafirma o direito social da Educação para 

esses alunos trazendo diretrizes para a oferta do atendimento educacional especializado (AEE), no 

contraturno de ingresso desses sujeitos na sala de aula comum, em espaços-tempos denominados 

salas de recursos multifuncionais (SRM). O atendimento educacional especializado tem como 

objetivo desenvolver as especificidades de aprendizagem desses sujeitos, não substituindo o 

processo de escolarização, se configurando, assim, como atividades complementares ou 

suplementares. A Política Nacional de Educação Especial em uma perspectiva inclusiva sinaliza a 

importância de as unidades de ensino potencializarem as práticas de ensino para envolvimento dos 

alunos nos currículos escolares para a partir deste movimento implementar as ações do atendimento 

educacional especializado. Desta forma, a partir de um estudo desenvolvido em uma escola pública 

de Ensino Fundamental por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo, buscamos apresentar as táticas e estratégias (CERTEAU, 

1994) constituídas por professores de ensino comum e de Educação Especial, por meio do trabalho 

colaborativo, na implementação de práticas pedagógicas visando ao processo ensino-aprendizagem 

de alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento no cotidiano da sala de 

aula. O processo de produção dos dados se efetivou fundamentado nos pressupostos da pesquisa-

ação colaborativo-crítica, envolvendo os pesquisadores coletivos em espaços de formação contínua, 

planejamento do trabalho pedagógico e intervenção colaborativa. Como resultados, aponta a 

importância do trabalho coletivo na escola na garantia do direito à educação para os alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, a 
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possibilidade de se articular o trabalho da sala de aula comum com as ações do atendimento 

educacional especializado e a relevância da formação contínua e do planejamento pedagógico no 

processo de escolarização dos alunos. 

 

Contato: allexbraga@hotmail.com 
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TÍTULO: Políticas Públicas de Educação Especial do município de Nova Venécia – Espírito Santo 

(BR): as possibilidades e os desafios de um contexto local  

 

AUTORIA: Alice Pilon do Nascimento 

PALAVRAS-CHAVE:  

Resumo O objetivo deste artigo permeará na discussão das políticas públicas que o município de 

Nova Venécia / Espírito Santo (BR) vem materializando para a efetivação da matrícula, 

permanência e acesso ao currículo escolar aos alunos público-alvo da Educação Especial, 

pressuposto defendido pelo Ministério da Educação, no que tange uma Educação Inclusiva. Assim, 

relacionamos as políticas locais e nacionais, de forma a conhecer ambas e discutir os diferentes 

caminhos que o município vem adotando para a inclusão destes alunos em seu sistema de ensino. 

Para tal estudo, a metodologia abordada foi a pesquisa-ação colaborativo-crítica, pois acredita-se 

que a mesma assume a possibilidade de provocar mudanças para os desafios colocados à prática 

docente, a partir da ação-reflexão-ação dos sujeitos envolvidos no processo investigativo 

(BARBIER, 2004). Como instrumento de coleta de dados fora utilizado o grupo focal, uma vez que, 

este espaço-tempo valoriza e possibilita os diferentes saberes dos sujeitos participantes, como 

também, a observação participante e as entrevistas semi-estruturadas. Com o objetivo de discutir as 

questões anunciadas, buscou-se apoio nas reflexões teóricas de Boaventura de Sousa Santos e 

Philippe Meirieu, haja vista o reconhecimento da diferença como potente e a aposta na 

educabilidade dos sujeitos em questão. No que se refere às questões da Educação Especial, faremos 

interlocuções com as produções de pesquisadores interessados pela área, tais como: Jesus, Mendes, 

Kassar, Prieto, Bueno, dentre outros. Os principais apontamentos referem-se às questões da 

realização do Atendimento Educacional Especializado nas salas de recursos multifuncionais e sua 

articulação com os conteúdos da sala de aula comum, para além disso, entendemos a formação 

continuada dos profissionais da escola e o desafio e as possibilidades da bidocência como pontos 

positivos para a efetivação da garantia do direito à Educação. A saber, o município adota a política 

da bidocência relacionada à Educação especial. 

Contato: ALICE.PILON@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: Educação Infantil e Ensino Fundamental: Interlocuções com o Atendimento 

Educacional Especializado  

AUTORIA: Ana Carolina Christofari, Cláudia Rodrigues de Freitas, Mauren Lúcia Tezzari  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO; 

AVALIAÇÃO; PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; 

Resumo O objetivo deste texto é analisar as práticas pedagógicas que permitem o sujeito a se 

constituir em diferentes espaços da escolarização como aluno em permanente processo de 

aprendizagem. Ao longo do texto denominamos as experiências pedagógicas de “Cenas Escolares”. 

Estas ocorrem no contexto da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, RS-Brasil, abrangendo 

dois espaços diferenciados (Sala de Recursos e Sala de aula comum) e dois níveis de escolarização 

(educação infantil e séries iniciais) em consonância com a perspectiva de educação inclusiva. Duas 

das Cenas estão relacionadas ao contexto do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

ocorrendo na Sala de Recursos; um espaço inserido na escola de ensino comum, cujo objetivo é 

trabalhar diferentes recursos pedagógicos envolvendo alunos com deficiências, Transtornos Globais 

do Desenvolvimento e Altas Habilidades. A terceira Cena refere-se à intervenção em sala de aula 

tendo como ponto de discussão a queixa de alguns professores em relação a “inquietude” de um 

aluno e o envio deste a um especialista da saúde com o intuito de diagnosticá-lo. Com o diagnóstico 

médico de hiperatividade a professora referência nas intervenções o desconstrói. As cenas 

escolhidas dão evidências de um trabalho pedagógico que considera a diversidade humana sem os 

transformar em patologias. Dois pontos são mobilizadores para esse relato de experiências. Um, 

refere-se ao modo como o AEE vem produzindo articulações com as práticas de sala de aula do 

ensino comum tendo em vista a sustentação e aprendizagem de todos os alunos. O outro, diz 

respeito à possibilidade de se construir, em sala de aula do ensino comum, intervenções 

pedagógicas que favoreçam os diferentes modos de aprender e estar nesse espaço, sem que as 

singularidades dos alunos sejam patologizadas. As questões articuladas no texto encontram em 

consonância com os estudos de Michel Foucault e a Perspectiva do Pensamento Complexo. A 

análise das três cenas escolares indica que a escola de ensino comum é o espaço privilegiado para o 

processo escolar de todas as crianças e jovens. Entretanto, ainda carecemos de práticas que deem 

visibilidade às potencialidades de cada aluno ao invés de buscar “falhas” e “incapacidades”. 

Contato: CAROLC29@IG.COM.BR; FREITASCRD@GMAIL.COM; mauren.t@terra.com.br 

  

mailto:mauren.t@terra.com.br
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TÍTULO: A Qualidade de Vida dos jovens com NEE após a escolaridade  

AUTORIA: Ana Isabel Van Krieken;  Sónia Sanches  

PALAVRAS-CHAVE: QUALIDADE DE VIDA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, CRI, TRANSIÇÃO PARA A VIDA 

ADULTA 

Resumo O conceito de Qualidade de Vida tem vindo a ser um tema frequente de investigação, 

especialmente na área da Deficiência Intelectual. O estudo aqui apresentado procura definir a 

multidimensionalidade deste conceito, a sua aplicação e, ao mesmo tempo, detetar aspetos menos 

positivos dos serviços que dão resposta à população com deficiência, no sentido de melhorar esta 

mesma resposta. A transição para a vida adulta é uma fase fundamental que, quando processada 

com sucesso, permite a satisfação dos indivíduos com deficiência em vários domínios, contribuindo 

para um elevado índice de qualidade de vida. O estudo tem, como principal objetivo, recolher dados 

que permitam avaliar o grau de eficácia das medidas educativas aplicadas aos alunos apoiados pela 

Educação Especial do Agrupamento de Escolas do Castelo, em parceria com o CRI da Cercizimbra, 

desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº3/2008. Pretendeu-se avaliar a qualidade de vida dos 

jovens com NEE, que beneficiaram das medidas previstas na legislação referida, e que, entretanto, 

terminaram a escolaridade obrigatória. O estudo visa, também, conhecer quais as áreas ao nível da 

educação, emprego e inclusão social que necessitam de ser alteradas e/ou aperfeiçoadas e, 

eventualmente, prever enquadramentos legais articulados entre si que permitam a integração plena 

destes jovens na sociedade e na vida adulta. Para tal, selecionou-se a escala GENCAT, de Verdugo 

et al., que avalia a Qualidade de Vida, e definiu-se uma amostra de 30 jovens com NEE, que 

terminaram a escolaridade obrigatória ao abrigo das medidas educativas previstas no Decreto-Lei 

nº3/2008. Os jovens apresentam idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos, sendo a média de 

idades de 17,93. Para além da aplicação da escala, realizaram-se ainda entrevistas aos inquiridos e 

informantes, com o objetivo de recolher dados sobre aspetos não contemplados na GENCAT. 

Globalmente, os resultados encontrados permitem concluir que a média do índice de qualidade de 

vida dos indivíduos da amostra encontra-se dentro da média para a população aferida. O estudo 

permite, ainda, concluir que o índice de qualidade de vida está significativamente correlacionado 

com o grau de deficiência, o acesso ao mundo do trabalho, à saúde, ao apoio institucional e da 

família e dos amigos. Conclui, ainda, que a maioria dos inquiridos está integrada na vida adulta. 

Contato: SONIARAGAO@GMAIL.COM; anavkrieken@gmail.com 

 

mailto:anavkrieken@gmail.com
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TÍTULO: A Problemática do Diagnóstico de Crianças em Idade Escolar e suas Consequências 

para a Aprendizagem  

AUTORIA: ANA LUIZA DE FRANÇA SÁ ALVARENGA, SÍLVIA ESTER ORRÚ, VIRGÍNIA SILVA 

PALAVRAS-CHAVE: DIAGNÓSTICO, IATROGÊNESE, APRENDIZAGEM E SUBJETIVIDADE. 

Resumo O presente trabalho se enquadra na seção de estudos preliminares acerca da problemática 

do diagnóstico em instituições de ensino público do Distrito Federal, Brasil. A educação brasileira 

atualmente passa por um paradigma no qual a vinculação entre saúde e educação está cada vez mais 

estreita. A partir de laudos médicos/psicológicos determina-se a aprendizagem e a não 

aprendizagem de uma criança. Aqueles que não se adequam a normas ou os que são “diferentes” 

são controlados agora a partir de estudos médicos gabaritados, com respaldo científico dado a 

medicina moderna. Surgem então várias denominações de transtornos psiquiátricos que 

transformam crianças em rótulos acarretando consequências gravíssimas sobre a família e a escola, 

culminando num processo iatrogênico, com poucas alterações na intervenção dos professores. 

Acredita-se que o diagnóstico é capaz de corroborar a incapacidade do aluno e consequentemente a 

incompetência do professor (a) o qual, respaldado pelo diagnóstico, isenta-se de realizar o seu 

trabalho com vistas às possibilidades da criança. São objetivos do texto: 1) Discutir as 

consequências dos diagnósticos para a formação e aprendizagem dos educandos; 2) Considerar os 

aspectos da iatrogênese advindos da rotulação; e 3) Verificar as práticas de professores tendo a 

criança com diagnóstico como sujeito de possibilidades. Para a metodologia será utilizada a 

Epistemologia Qualitativa de González Rey (2003, 2010) bem como os estudos de Vygotsky (1991, 

1997) na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento da criança em suas interações sociais e 

seus aspectos subjetivos que proporcionam a construção de sentidos subjetivos para a efetiva 

aprendizagem. A pesquisa será desenvolvida em uma escola pública de Brasília, Distrito Federal, na 

qual apresenta bastante incidência de crianças diagnosticadas com transtornos de aprendizagem, 

assim como o acompanhamento destas crianças para avaliação de seus aspectos subjetivos acerca de 

sua aprendizagem. Os resultados advindos de estudos bibliográficos preliminares e relatos de 

experiência mostram a necessidade da mudança da ação do professor considerando o sujeito e suas 

motivações para a aprendizagem e a própria estrutura da escola em sua concepção, como espaço 

que não proporciona a aprendizagem autônoma no sentido da construção do conhecimento, mas sim 

sua assimilação mecânica. 

Contato: ANALUIZASAALVARENGA@GMAIL.COM, SEORRU@HOTMAIL.COM, virginia_s@globo.com 

mailto:virginia_s@globo.com
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TÍTULO: Investigação da Resiliência em Contextos Familiares que Apresentam Filhos com 

Deficiência  

 

AUTORIA: ANA MARIA GOMES 

PALAVRAS-CHAVE: RESILIENCE, FAMILY, DISABILITY 

Resumo The consolidation of the resilience pillars is needed to overcome negative life experiences, 

to deal with stress and recover from trauma. Are parents of disabled children able to adapt to the 

situations created by the arrival of a "different" child? In a process of mourning and the re-

organization of the family, how do they use the community resources to confront the situation? Are 

they able to use protective factors to deal with the disability issues and its inborn problems? In the 

process of overcoming and accepting the disability, do they value and consolidate the pillars of 

resilience? In this investigation we analyze the resilience process in family contexts that present 

children with disabilities. It is therefore an investigation of a complex nature, exploring and 

describing the perceptions of 326 parents who have faced the adversity of having a child with 

disabilities. 

Contato: AMPAULA@ESEPF.PT 
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TÍTULO: Reflexões de Professores sobre Educação Inclusiva  

 

AUTORIA: ANA PAULA DE SOUZA COLLING - MARIA ADELINA RAUPP SGANZERLA - MARLISE 

GELLER 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. SALA DE RECURSOS. 

Resumo A prática da Inclusão trouxe para as escolas brasileiras um novo cenário para os 

professores da sala de aula regular. Nem todos os profissionais da educação tiveram formação 

específica na graduação ou continuada para o trabalho com alunos de inclusão e têm que buscar, na 

medida de suas necessidades e curiosidades, meios que os ajudem na prática da inclusão, 

principalmente em sala de aula. O desafio do trabalho com inclusão na escola regular, proposto a 

partir da Declaração de Salamanca, ainda tem gerado muita discussão entre os professores, os quais 

têm enfrentado na prática do dia a dia, os diversos problemas que surgem na busca de uma 

educação verdadeiramente significante e inclusiva. Com o objetivo de auxiliar professores nesta 

busca por respostas e métodos mais eficazes de ensino, foi ofertado gratuitamente, para os 

professores da rede pública de ensino de uma região do Sul do Brasil, um curso sobre Educação 

Inclusiva, visando discutir, aprender, compartilhar sobre este tema. A partir de recortes de dois 

fóruns de discussão do curso, analisam-se falas destes professores considerando aspectos como: 

condições das instituições nas quais trabalham, das salas de recursos multifuncionais, da formação 

acadêmica/continuada dos professores, das impressões sobre a Declaração de Salamanca, aceitação 

por parte da sociedade e da família a esses alunos de inclusão, a busca por alternativas educacionais, 

a questão do atendimento educacional especializado e por fim sobre a avaliação curricular 

individualizada. Com esta experiência teve-se a oportunidade de discutir sobre esse tema com os 

envolvidos diretamente neste processo, os professores, os quais compartilharam suas experiências, 

angústias e conquistas no cotidiano escolar frente à inclusão. Ainda há um longo caminho a ser 

percorrido, objetivos e metas a serem alcançados e uma realidade a ser trabalhada. Contudo, espera-

se que este trabalho contribua no debate sobre Educação Inclusiva, partindo das colocações dos 

professores atuantes neste cenário. 

Contato: APCOLLING@HOTMAIL.COM; MASGANZERLA@GMAIL.COM; 

MARLISE.GELLER@GMAIL.COM 
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TÍTULO: A formação inicial de professores no curso de pedagogia de uma universidade pública 

brasileira: especialistas em educação especial ou generalistas?  

 

AUTORIA: Andressa Mafezoni Caetano  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR; FORMAÇÃO INICIAL; DEFICIÊNCIA. 

Resumo Este trabalho baseia-se em uma pesquisa de doutorado realizada no Centro de Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O objetivo principal deste texto é promover uma 

discussão sobre o processo de formação inicial do professor no Curso de Pedagogia em duas 

nuanças: a de especialista e a de generalista, considerando a perspectiva da inclusão escolar de 

alunos com deficiência. Foi discutido o processo de formação inicial do professor a partir dos 

currículos de 1995 e 2006. O primeiro, cuja habilitação complementar foi extinta no final do ano de 

2009, preparava o professor para o magistério da Educação Especial, e o segundo, em vigência, 

forma o professor generalista. Para a construção do corpus de conhecimentos, foram realizadas 

observações participantes, entrevistas, reuniões a partir de grupos focais, conversas informais e 

participação em atividades intra e extraclasses com os sujeitos da pesquisa: alunos, professores 

efetivos e contratados temporariamente, diretora, vice-diretora e coordenadora do Colegiado de 

Curso de Pedagogia do Centro de Educação. A orientação teórico-metodológica delineou-se pela 

via etnográfica, tendo por base as relações vivenciadas nas condições concretas de vida, na 

participação de experiências, na comunicação e nos discursos empreendidos. O diálogo com o 

corpus de conhecimentos foi construído pelos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, a partir 

das contribuições de Lev Vigotski e de aspectos do discurso de Mikail Bakhtin, assim como de 

autores que compartilham dessa linha de pensamento. O diálogo entre as questões teóricas e o 

vivido pelos sujeitos da pesquisa e a pesquisadora possibilitou conhecer e captar, por meio da 

interação social e do discurso, as relações que têm se constituído em torno da formação inicial e a 

perspectiva da inclusão escolar de alunos com deficiência, o que leva à reflexão sobre a necessidade 

de que essa formação se constitua sólida no Curso de Pedagogia e atenda à demanda das 

necessidades educacionais desses educandos. Há a necessidade de que a mediação e o diálogo 

sejam instrumentos fundamentais na formação inicial de professores, visto que ainda há incertezas 

entre professores e alunos no que se refere à formação generalista e especialista. É preciso uma 

formação necessária e real que possibilite aos docentes formadores e em formação tornar-se cada 
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vez mais sujeitos de uma história social e pessoal que invente processos inclusivos nas 

práticas educativas. 

Contato: ANDRESSAMAFEZONI@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO DOCENTE E A INCLUSÃO DO ALUNO COM  

DEFICIÊNCIA VISUAL NA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE  

TERESÓPOLIS  

 

AUTORIA: Aracy Cristina Kenupp Bastos Marcelino e Inês Ferreira de Souza Bragança  

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE; INCLUSÃO; DEFICIÊNCIA VISUAL; ESCOLA REGULAR. 

Resumo Este trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa em desenvolvimento no Curso de 

Mestrado em Educação. Seu início se deu a partir das questões que se apresentaram no atendimento 

educacional especializado em deficiência visual itinerante, realizado pela autora nas escolas da rede 

regular dos anos iniciais do ensino fundamental. Estas escolas atuam na perspectiva da educação 

inclusiva no Município de Teresópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro, como determina 

o Ministério da Educação e Cultura. A problemática se apresenta na observação das colocações de 

alguns dos professores a respeito da falta de oferta de formação específica na área da Educação 

Especial, utilizando esta justificativa para não desenvolver ações inclusivas, excluindo o aluno do 

processo ensino-aprendizagem. Observamos, entretanto, que, mesmo sem esta formação, há 

professores que desenvolvem um trabalho significativo com estes alunos, possibilitando assim não 

só a permanência como também o pleno desenvolvimento das habilidades e competências 

estipuladas para o período letivo em que o aluno está matriculado. A metodologia fundamenta-se na 

abordagem qualitativa pela característica de diversidade, flexibilidade e oportunidade de 

planejamento prévio de ações, com enfoque na trajetória de formação de professores e um olhar 

específico de sua história de vida. A relevância da pesquisa é demonstrada em um contexto de 

documentos legais que determinam a matrícula destes alunos, sem garantir ao cotidiano da sala de 

aula, suporte técnico e humano ao professor regente. Tendo em vista a problemática apresentada na 

pesquisa, seu resultado visa à criação de uma rede de apoio, com base nas experiências inclusivas 

bem sucedidas dos professores que atuam com este grupo de alunos. 

Contato: CRISTINAKENUPP@GMAIL.COM; INESBRAGANCA@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: Princípios Intervenientes no Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas para Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas  

AUTORIA: Aureo Vandré Cardoso e Joaquim José Jacinto Escola  

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIOS; EDUCAÇÃO; NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Resumo A questão relativa aos direitos das pessoas com necessidades educativas especiais passou a 

constar com maior destaque na agenda dos países membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU) nas últimas décadas. No âmbito da Educação, a Declaração de Salamanca vem se 

constituindo em documento de referência normativa e conceitual desde 1994. As recomendações 

contidas nela e em diversas resoluções da ONU acompanham e fomentam a evolução histórica do 

sistema educativo em direção à consolidação dos seguintes princípios: da educação inclusiva; da 

individualização; da educação como processo sociocultural; da equidade de oportunidades; da 

autonomia; do uso das tecnologias assistivas (TAs) ou de apoio, sendo a primeira terminologia 

utilizada no Brasil e a segunda em Portugal, como tradução de assistive technologies (em inglês). 

As TAs têm sido desenvolvidas e adaptadas por profissionais de diversas áreas. Elas podem ser 

produzidas em série ou sob medida, para atender uma necessidade educacional específica. Leitores 

e ampliadores de écrans, impressoras braille e impressoras de relevo são alguns dos recursos muito 

utilizados, por exemplo, na educação de pessoas com deficiência visual. Em outras situações, no 

entanto, há necessidade de uma solução tecnológica personalizada que propicie as condições mais 

favoráveis para o êxito na resposta educativa, as quais envolvem também os recursos não tangíveis 

necessários para promover a funcionalidade, tais como metodologias, estratégias, práticas e 

serviços. Tomando como objeto central do estudo o Centro de Engenharia de Reabilitação e 

Acessibilidade (CERTIC), vinculado à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), o 

qual tem atuado fortemente nas duas modalidades, pesquisando, desenvolvendo e aplicando 

tecnologias, buscamos identificar como os seis princípios elencados acima podem intervir no 

processo de criação de tecnologias que propiciem o progresso de cada um em função das suas 

possibilidades e especificidades individuais. Trata-se, portanto, de um estudo de caso que busca 

investigar o processo de construção das TAs e relacioná-lo com princípios inerentes ao processo 

educacional. Pretendemos, dessa forma, contribuir para a produção coletiva do conhecimento 

relativo a essa área incipiente e relevante para as pessoas com necessidades especiais 
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Contato: AUREO.VANDRE@BENTO.IFRS.EDU.BR, JESCOLA@UTAD.PT 
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TÍTULO: A Compreensão do Professor Especialista sobre seu Papel no Atendimento 

Educacional Especializado, no Contexto Brasileiro  

 

AUTORIA: Beatriz Aparecida Barboza do Nascimento; Claudia Regina Mosca Giroto  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR ESPECIALISTA, 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 

Resumo A reorganização do sistema educacional brasileiro, na perspectiva da educação inclusiva, 

ao conferir à educação especial um caráter complementar ao ensino regular, impõe a necessidade de 

uma formação docente consistente e coerente com tal proposta, tanto para o professor generalista 

quanto para o especialista. Neste sentido, essa formação requer a promoção da discussão crítica 

sobre o saber e o fazer pedagógico direcionados ao reconhecimento e enfrentamento das diferenças 

apresentadas pela diversidade de alunos. Entretanto, o distanciamento histórico entre o ensino 

regular e a educação especial ainda se constitui num entrave a ser superado por esses profissionais, 

na medida em que ainda persiste a dificuldade de entendimento do papel de cada um deles no 

processo de escolarização dos alunos considerados o público-alvo da educação especial. Sob tais 

considerações, discutir sobre o papel do professor especialista que irá atuar nos serviços de apoio 

em educação especial é de fundamental importância para que a tão almejada parceria colaborativa 

entre esses professores seja efetivada. Assim, o presente trabalho teve por objetivo investigar a 

compreensão de 23 professores especialistas sobre seu papel no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), realizado em todas as salas de recursos multifuncionais de 19 escolas de 5 

municípios, situados na área de abrangência da Diretoria de Ensino de Marília/SP-Brasil e 

respectivas secretarias de educação desses municípios. Para tal, foi utilizado um questionário 

previamente elaborado, a partir de dados de literatura e de dispositivos legais. A análise de 

conteúdo evidenciou cinco eixos temáticos: Concepções sobre Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva; Profissionalização docente em Educação Especial; Papel do especialista frente 

ao AEE para alunos com deficiências, TGDs e altas habilidades/superdotação; Perfil dos alunos 

atendidos nas salas de recursos multifuncionais; e Perfil da organização dos serviços de apoio em 

Educação Especial com ênfase nas salas de recursos multifuncionais. Dentre os resultados obtidos, 

foi possível observar que o especialista tem compreensão acerca de seu papel no AEE, porém, 

enfrenta uma série de dificuldades, tais como: falta de interlocução com professor do ensino 

regular; reduzida participação da família no acompanhamento do atendimento realizado; salas de 
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recursos multifuncionais ainda em fase de organização, portanto, com falta de recursos e/ou 

equipamentos, entre outros. 

Contato: BEATRIZ.NASC@UOL.COM.BR; CLAUDIA.MOSCA@MARILIA.UNESP.BR 
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TÍTULO: Projeto Laboratório de Capacitação para Deficientes Visuais e Auditivos: Acessibilidade 

Digital e Inserção no Mercado de Trabalho  

 

AUTORIA: Beatriz Brochado Stramare FERRARI, Luiz Renato Martins da ROCHA, Sonia Maria 

Dechandt BROCHADO  

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE INFORMÁTICA. INCLUSÃO. MERCADO DE TRABALHO 

Resumo Este trabalho apresenta um relato de experiência do desenvolvimento do Projeto 

Laboratório de Capacitação para Deficientes Visuais e Auditivos, com base na premissa de um 

ensino de informática para pessoas com surdez, cegueira e baixa-visão. Objetiva tornar acessível o 

uso de programas, softwares e recursos tecnológicos especializados, visando favorecer a inserção 

desse público no mercado de trabalho. A proposta teve origem na Universidade Estadual do Norte 

do Paraná, campus de Jacarezinho, com apoio do Programa Universidade Sem Fronteiras. Adota-se 

a metodologia de pesquisa-ação, realizando inicialmente pesquisa de campo, usando como 

instrumento um questionário com questões abertas para obter dados sobre a participação dos 

deficientes no mercado de trabalho, o posicionamento dos empresários, bem como conhecer 

necessidades regionais. Concomitantemente, passou-se da análise à ação, iniciando a capacitação da 

equipe, constituída por coordenadora, professor orientador, bolsistas, intérprete de Libras e 

planejamento de aulas de informática adequadas aos aprendizes, seguido da aplicação pedagógica. 

O Projeto desenvolveu-se durante o período letivo do ano de 2009, sendo prorrogado até final de 

novembro de 2010. Os resultados positivos observados em relação ao público alvo foram o domínio 

de programas de informática e recursos específicos, familiarização com o mercado de trabalho 

regional, bem como inclusão de uma aluna surda em empresa local. Quanto à equipe realizadora, 

houve avanços na pesquisa quanto à realidade do mercado de trabalho para pessoas com 

deficiência, no conhecimento científico, produções e publicações de trabalhos em eventos nacional 

e internacional, no emprego de metodologia e estratégias para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos atendidos no projeto, na capacitação nível básico em Libras e 

interação com surdos, no uso de ferramentas digitais e softwares especializados, além da realização 

do evento Fórum de Debates com empresários da região e comunidade acadêmica. Pretende-se com 

essas ações, contribuir para a formação de profissionais inclusivos e participativos socialmente. 
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Contato: BIAFERRARI@UENP.EDU.BR; RENATOTILS@YAHOO.COM.BR; 

SMDECHANDT@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: O Atendimento Educacional Especializado em Uma Sala de Recursos de Brasília: A 

Sistematização do Atendimento e o Uso do Computador como Apoio Pedagógico  

 

AUTORIA: Bianca Regina de Lima Salomão e Amaralina Miranda de Souza  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 

COMPUTADOR 

Resumo O principal objetivo deste trabalho foi investigar como a sistematização do atendimento 

especializado e o uso do computador como recurso pedagógico podem potencializar a ação do 

professor no atendimento ofertado ao aluno com necessidades educacionais especiais na sala de 

recursos. O projeto de pesquisa foi definido tendo como base os resultados de um estudo anterior, 

realizado com professores de atendimento educacional especializado (SALOMÃO, 2011), que 

sinalizou para a necessidade de organizar o atendimento realizado em salas de recursos, bem como 

preparar o professor para utilizar o computador com intencionalidade pedagógica como forma de 

favorecer o processo de inclusão escolar do aluno com necessidades educacionais especiais nesse 

ambiente. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, que é apoiada em procedimentos cíclicos de 

reflexão e ação com o intuito de favorecer o processo de mudança. O estudo de caso que também 

envolve uma instância em ação complementou o percurso metodológico escolhido para a pesquisa. 

O estudo foi realizado em uma sala de recursos de uma escola pública localizada na zona central de 

Brasília, envolvendo uma professora de atendimento educacional especializado, uma professora de 

classe regular e um aluno com deficiência intelectual atendido pelas duas profissionais. A primeira 

ação de pesquisa se configurou na realização de uma avaliação pedagógica inicial do aluno para 

identificar suas reais necessidades. Com base na avaliação inicial foi realizado o planejamento para 

o aluno, com objetivos definidos em conjunto pelas duas professoras que o atendiam. As ações 

desenvolvidas na sala de recursos foram realizadas na perspectiva da reflexão-ação e incluíram a 

utilização do computador como recurso pedagógico em todos os atendimentos realizados. A 

observação participante, a entrevista semiestruturada e a dinâmica conversacional foram utilizadas 

como técnicas de coleta de dados. A transcrição das entrevistas, os documentos do aluno bem como 

os planejamentos realizados, tiveram seus conteúdos analisados e resultaram em quatro eixos de 

análise principais: o planejamento da prática pedagógica; o processo de registro e reflexão; a 

interlocução entre os professores e a utilização do computador como recurso pedagógico. Os 

resultados mostraram que a sistematização do trabalho, além de clarificar a função do professor que 
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atua em sala de recursos, mostrou-se como uma forma efetiva de organizar e dar 

encadeamento ao trabalho. O foco nos objetivos traçados auxiliaram as professoras a buscarem 

melhores estratégias de atendimento ao aluno. A implementação de uma agenda de encontros 

quinzenais entre as professoras possibilitou um trabalho em parceria e proporcionou o 

acompanhamento da evolução do processo de aprendizagem do aluno incluído. A utilização do 

computador como recurso pedagógico favoreceu o processo de aprendizagem do aluno e apontou 

para a necessidade de investir na formação do professor que atua em sala de recursos para o uso da 

tecnologia. 

Contato: SALOMAOBIANCA@GMAIL.COM; AMARA@UNB.BR  
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TÍTULO: “Desculpe, pode repetir?” Transições de dois estudantes surdos do ensino 

secundário para o ensino superior  

 

AUTORIA: Inês Borges; Margarida César; &  José Manuel Matos  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, SURDOS, TRANSIÇÕES, ENSINO SUPERIOR, 

MATEMÁTICA. 

Resumo Há mais de duas décadas que os estudantes que necessitam de apoios educativos 

especializados frequentam as escolas de ensino regular (ME, 1991). Mas, apesar dos documentos de 

política educativa (ME, 2008; UNESCO, 1994), muitos continuam a vivenciar formas de exclusão e 

barreiras no acesso ao sucesso escolar (César & Ainscow, 2006; Rodrigues, 2003). Os surdos, cujas 

características comunicacionais configuram as experiências de aprendizagem a que têm acesso 

(Sim-Sim, 2005), são dos que menos frequentam a Universidade de Lisboa (Almeida, 2009). Dos 

agentes educativos é esperado que facilitem a transição entre as diferentes culturas e contextos, 

possibilitando-lhes actuar como participantes legítimos e não como periféricos (César, 2009, 2013). 

Assumindo um paradigma interpretativo (Denzin, 2002), desenvolvemos dois estudos de caso 

intrínsecos (Stake, 1995), um para cada estudante surdo. Abordamos as seguintes questões de 

investigação: (1) Com que barreiras se deparam estes estudantes no ensino superior? e (2) Que 

diferenças se observam no acolhimento no ensino secundário e no ensino superior?. Os 

participantes são esses dois estudantes, professores de Matemática e afins, de educação especial, 

psicólogas, mães e colegas destes estudantes. Os instrumentos de recolha de dados são entrevistas, 

conversas informais, observação de aulas, recolha documental, tarefas de inspiração projectiva e 

questionários. O tratamento e análise de dados baseia-se numa análise de conteúdo narrativa 

(Clandinin & Connelli, 1998), da qual emergem categorias indutivas (César, 2009). Os resultados 

iluminam um profundo desfasamento entre os apoios a que têm acesso no ensino secundário e os 

proporcionados no ensino universitário. A ausência de leis nacionais e, em algumas instituições, de 

estatutos internos referentes a estes casos, a perda da sinalização quanto à necessidade de apoios 

educativos especializados, a desadequação dos espaços, bem como a falta de formação pedagógica 

por parte de muitos dos professores universitários, deixam estes estudantes à mercê da sensibilidade 

de cada docente. As barreiras à comunicação e a falta de adaptações curriculares que respeitem as 

suas características comunicacionais configuram (e comprometem) o acesso ao sucesso escolar, 

provocando frustração e, por vezes, abandono escolar. Assim, é mais difícil desenvolverem 
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trajectórias de participação ao longo da vida que passem por estudos longos e por uma 

empregabilidade com taxas mais elevadas. 

Contato: INESBORGES@HOTMAIL.COM, MACESAR@IE.UL.PT & JMM@FCT.UNL.PT 
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TÍTULO: Um Olhar Sobre As Políticas Públicas De Inclusão De Pessoas Com Deficiência no 

Ensino Superior  

 

AUTORIA: Claudenice Maria Véras Nascimento; Elizabete Bassani; Isabel Matos Nunes; Maria 

Aparecida Santos Corrêa Barreto  

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ENSINO SUPERIOR 

Resumo As políticas públicas de inclusão no ensino superior vêm ocupando lugar de destaque no 

cenário mundial. No caso do Brasil, o desenvolvimento dessas políticas nas universidades revela 

preocupações bastante variadas que principalmente decorrem das determinações do sistema vigente. 

É bem verdade que nos últimos anos, houve uma crescente oferta de vagas e uma abertura na 

legislação para a ampliação do acesso às instituições de ensino superior que, ainda sem preparo, 

recebem alunos com os mais variados percursos escolares e com todos os tipos de necessidades 

especiais. Nesse movimento de análise, este artigo tem, como objetivo, analisar as políticas públicas 

de inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino superior. A discussão tem como foco 

principal responder à seguinte questão: quais os reflexos das políticas públicas “ditas inclusivas” no 

processo de inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior? O corpus sobre o qual incidiu 

a pesquisa é composto pela pesquisa bibliográfica. A escolha por essa pesquisa deu-se por esse 

método nos possibilitar analisar material já elaborado, construído principalmente em livros, artigos 

científicos e documentos. Entre os autores estudados, situam-se: Michel Foucault, Anna Augusta 

Sampaio de Oliveira, Rosângela Gavioli Prieto, Philippe Bourdieu e Theresinha Guimarães 

Miranda. Entre os documentos pesquisados, situam-se: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  Com base no diálogo 

mantido com os autores e com os dispositivos legais, neste trabalho, reconhecemos que, em termos 

gerais, as políticas públicas de inclusão pouco refletem no ensino superior, no sentido de garantir a 

acessibilidade, a capacitação dos professores, recursos materiais adequados para atender às 

diferentes deficiências, apesar de a educação superior constituir-se importante meio para a 

valorização da diversidade e da cidadania dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Contato: CMVNASCIMENTO@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: A Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva: o ingresso e a permanência dos 

alunos com deficiência e com necessidades educacionais especiais no IFB  

 

AUTORIA: Cláudia Luíza Marques 

PALAVRAS-CHAVE: INGRESSO; PERMANÊNCIA; INCLUSÃO; EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA. 

Resumo As perspectivas de uma escola inclusiva, onde haja a participação de alunos e professores, 

significa que se deve considerar, dentre outros fatores, a visão ideológica de realidade construída 

sócio e culturalmente por aqueles que são responsáveis pela educação. Nesse sentido, percebe-se a 

resistência de vários segmentos dentro e fora da escola no sentido de se promover a inclusão, ora 

por falta de estrutura, ora por falta de informação. Nesse sentido, faz-se necessário que se promova 

a inclusão no contexto escolar no sentido de se estabelecer uma metodologia que favoreça a 

equidade. A inclusão dessas pessoas na escola, em qualquer nível de escolarização, significa 

propiciar condições de acesso, de permanência e de sucesso não só para elas, mas para todas as 

demais pessoas independentemente das suas condições gerais. A presença do aluno com deficiência 

e com necessidades educacionais especiais no ensino fundamental, médio e no ensino superior deve 

ser efetivada por meio de ações que promovam a sua inserção tanto quanto a sua permanência. E, 

quando se fala em inclusão no sistema educacional, remete-se a um dos fatos mais relevantes da 

década de 90, que foi a Declaração de Salamanca, adotada pela Conferência Mundial sobre a 

Educação para Pessoas com Necessidades Especiais: acesso e qualidade, realizada em Salamanca, 

Espanha em 1994. Segundo a Declaração, o princípio da inclusão consiste no reconhecimento de 

oportunizar uma escola para todos, isto é, uma escola que aceite, respeite e se adapte às diferenças 

individuais de cada pessoa. Na educação profissional e tecnológica, o desafio aparece no sentido de 

que se objetiva também a sua inserção no mercado de trabalho. Diante disso, é preciso saber como 

as instituições que ofertam este nível de ensino estão se organizando para responder às reais 

necessidades dos estudantes. Contudo, isso se torna um processo que exige, para além das leis, 

ações efetivas dessas instituições de ensino. Nesse aspecto, o presente estudo pretendeu verificar em 

uma instituição de educação profissional e tecnológica, que se propõe inclusiva, os mecanismos 

adotados tanto no ingresso bem como na permanência de alunos com deficiência e com 

necessidades educacionais especiais em seus cursos. Pretendeu, ainda, verificar como o uso das 

tecnologias tem sido feito no sentido de se tornar uma estratégia de apoio à permanência desses 
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alunos. Nesse caso, para definição efetiva do objeto e dos sujeitos do estudo pretendido, 

optou-se por se realizar uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, que tem como campo 

empírico as unidades da referida instituição. A partir desta, realiza-se um estudo de caso. 

Contato: claudia.marques@ifb.edu.br 
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TÍTULO: Face a face com o Autismo: será a Inclusão um mito ou uma realidade?  

 

AUTORIA: Cláudia Preciosa da Cruz de Paiva Martins  

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO, COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM, INCLUSÃO ESCOLAR 

Resumo Tendo como tema a Inclusão de crianças com Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) 

nas turmas regulares, o estudo apresentado de seguida, foi realizado numa Unidade de Ensino 

Estruturado, onde são apoiadas quatro crianças com PEA, pertencente a uma escola do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico do concelho de Sintra. A amostra foi constituída pelas crianças sem NEE das turmas 

inclusivas de alunos com PEA, num total de 64 crianças entre os 6 e 8 anos de idade, que 

frequentavam o 1.º e o 2.º ano de escolaridade. Este estudo teve como objetivos gerais: 1) 

compreender como é que encaram a presença dos colegas com PEA na turma; 2) compreender a 

representação que elaboram sobre os colegas com PEA; 3) compreender se interpretam as suas 

manifestações de comunicação. De acordo com estes objetivos, delineamos as seguintes questões de 

investigação: No que se refere à Escola Inclusiva • O que pensam as crianças sem NEE acerca do 

convívio e da presença em sala de aula dos colegas com PEA? No que respeita à Perturbação do 

Espectro do Autismo • Como percepcionam as crianças esta deficiência? • Que informações 

constroem, sobre o autismo e sobre os colegas com o autismo? No que se refere à Comunicação • 

As crianças sem NEE conseguem interpretar as manifestações de comunicação dos colegas com 

PEA? Esta investigação teve como base o paradigma qualitativo, sendo adotada a metodologia da 

Investigação descritiva, cujos instrumentos utilizados na recolha do corpus do estudo foram um 

teste sociométrico e um questionário (que foram elaborados com o propósito de serem utilizados 

nesta investigação, já que na bibliografia consultada não foram encontrados quaisquer instrumentos 

que pudessem dar resposta às questões de investigação), realizados aos colegas de turmas das 

crianças com PEA, para além de toda a análise documental necessária. Com base na análise dos 

dados recolhidos através da aplicação destes dois instrumentos, as conclusões principais do estudo 

foram: A inclusão de crianças com PEA (ou com qualquer outra NEE) deve pressupor vantagens 

para ambos os grupos de crianças; As crianças com PEA não são solicitadas pelos seus colegas para 

brincar no recreio, trabalhar na sala de aula, participar em jogos ou ir a festas; As dificuldades de 

interação social e de relação que evidenciam, são o aspeto que mais as inibe de colaborarem com os 

seus colegas e aquele que parece ser mais significativo para estes; São capazes de identificar as suas 

manifestações de comunicação, sendo estas as responsáveis pela construção das representações e 
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dos conhecimentos que evidenciam sobre estes; Demonstram que possuem sentimentos de 

respeito, tolerância, preocupação e altruísmo para com estes, podendo esta ser uma vantagem da 

convivência com uma perturbação do desenvolvimento tão severa como é a PEA; O presente estudo 

ajudou a comunidade educativa a perceber que a inclusão exige necessidades de transformação em 

todo o processo de ensino aprendizagem e nas atitudes daqueles que o colocam em prática; Nota: O 

estudo deu origem a uma tese de Mestrado em Ciências da Educação, na área de especialização em 

Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor, defendida publicamente em Setembro de 2012 na 

ESE João de Deus, com nota final de 19 valores e realizado sob a orientação do Professor Doutor 

Carlos Nunes Filipe (Cadin) e da Mestre Dulce Duarte (ELI de Oeiras). 

Contato: PRECIOSAPAIVA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: JORDAN DOS CIVILIZADOS: OU O MENINO SELVAGEM DO MUNDO MODERNO  

 

AUTORIA: Cláudia Rodrigues de Freitas  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR; EDUCAÇÃO ESPECIAL; ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO; TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 

Resumo Este artigo tem analisa os modos de organizar a vida e aprendizagens de um menino em 

situação de sofrimento psíquico e desamparo social, a partir do seu ingresso em espaço escolar. A 

experiência envolve a tessitura de redes de conversações entre aqueles que convivem com Jordan, 

um menino encaminhado ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) a partir do diagnóstico 

de autismo, uma das formas de referir o Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD). Como 

estratégia metodológica, foi organizado um espaço de acolhimento na escola que viabilizasse a 

entrada, permanência e aprendizado de Jordan. Aos doze anos o menino ainda não tinha 

experimentado este espaço. Caminhava sem parar. Não usava as mãos, o banheiro ou mesmo a 

palavra - forma de comunicação mais usada na vida comum. Usava o olhar. Um olhar que 

comunicava. As intervenções surgem e se desenham a partir da invenção do brincar e se tornam 

visíveis no encontro do olhar, do sorriso, do manuseio dos objetos da vida comum e 

fundamentalmente na interação com as pessoas ao seu entorno. Jordan, como “Victor de Aveyron” 

descrito por Jean Itard, empregava a “linguagem de ação” e assim passou a se fazer entender. 

Surgem os primeiros lações com outras crianças da sua idade, pois até aquele momento só conhecia 

o espaço institucionalizado entre pares que não caminhavam ou falavam. A inserção e invenção 

do/no espaço educativo tem o propósito de transformar o sofrimento em vida e possibilidades de 

aprendizagem. O resultado deste trabalho forja transformações estruturais na convivência entre 

Jordan e todos aqueles em interação com ele. Advogo que quando Redes de Conversação são 

tecidas em rizoma, permitem a construção de saberes capazes de sustentar outro modo de viver. 

Contato: FREITASCRD@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Equidade em formação de adultos: Um caminho construído na inovação curricular  

 

AUTORIA: Conceição Courela 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, EQUIDADE, INOVAÇÃO, TRABALHO DE PROJETO COLABORATIVO, 

MECANISMOS DE INTER- E INTRA-EMPOWERMENT 

Resumo Apresentamos um currículo inovador do 3.º ciclo do ensino básico recorrente, em 

alternativa ao sistema de ensino por unidades capitalizáveis (SEUC). Analisamos os seus 

contributos para a inclusão e a equidade escolar e social dos participantes, em especial de uma 

adulta, que designamos por Tânia. O trabalho de projeto colaborativo assume-se como uma prática 

pedagógica inovadora, potenciadora de interações socias que podem facilitar a emergência e 

desenvolvimento de mecanismos de inter- e intra-empowerment (César, 2013), no seio de uma 

comunidade de aprendizagem (Lave & Wenger, 1991). Este trabalho insere-se no projeto Interacção 

e Conhecimento (IC) que, durante 12 anos (1994/95-2005/06), estudou e promoveu interações 

sociais em cenários de educação formal. Assumimos uma abordagem interpretativa, tendo 

desenvolvido um projeto de investigação-ação (três anos), seguido de um follow up que se encontra 

no 10.º ano de realização. A comunidade educativa construiu um currículo inovador para o curso de 

Auxiliar de Laboratório/Técnico Bibliotecário, que a Tânia e os colegas concluíram. Para ela, este 

foi um percurso de equidade no acesso à conclusão da então escolaridade obrigatória, incluindo o 

contacto com duas áreas vocacionais, permitindo-lhe o desenvolvimento de capacidades e 

competências sociocognitivas e emocionais, que melhoraram a sua trajetória de participação ao 

longo da vida (César, 2013). Referências: César, M. (2013). Collaborative work, dialogical self and 

inter-/intra-empowerment mechanisms: (Re)constructing life trajectories of participation. In M. B. 

Ligorio, & M. César (Eds.), Interplays between dialogical learning and dialogical self (pp. 151-

192). Charlotte, NC: Information Age Publishing (IAP). Courela, C. (2007). Começar de novo: 

Contributos de um currículo em alternativa para percursos de vida inclusivos, de estudantes adultos. 

A mediação dos trabalhos de projecto colaborativos desenvolvidos em educação ambiental. Lisboa: 

DEFCUL. [Tese de Doutoramento] Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate 

peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. 

Contato: CONCEICAOCOURELA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Mudanças de Atitudes Sociais em Relação À Inclusão: O Caso do Curso de Pedagogia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP  

 

AUTORIA: CRISTIANE REGINA XAVIER FONSECA–JANES; SADAO OMOTE 

PALAVRAS-CHAVE: 1. AVALIAÇÃO. 2. FORMAÇÃO. 3. ATITUDES SOCIAIS. 4. INCLUSÃO. 5. CURSO 

DE PEDAGOGIA 

Resumo Os ideais da educação inclusiva podem ser efetivados por meio de atitudes sociais 

favoráveis à inclusão, uma vez que estas podem reorganizar crenças e cognições sobre as 

diferenças, direcionar a afetividade de modo a ser favorável com relação às diferenças e, 

principalmente, direcionar a ação para a aceitação das diferenças. A partir dessa perspectiva, o 

presente estudo tem por objetivo comparar as atitudes sociais em relação à inclusão, mantidas pelos 

mesmos participantes no início e no final do processo formativo do curso de Pedagogia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP. Neste estudo participaram 59 estudantes do curso de 

Pedagogia. Os participantes foram separados em dois grupos: o grupo dos participantes no início da 

formação e o grupo dos participantes no último ano de formação. Os dados foram coletados por 

meio da Escala Likert de Atitudes Sociais em relação à Inclusão (ELASI), que é um instrumento 

construído e validado para a mensuração de atitudes sociais em relação à inclusão. Os escores de 

atitudes sociais desses participantes foram comparados por meio da prova Wilcoxon. A diferença é 

altamente significante (p0,0001), indicando terem ocorrido mudanças expressivas nas atitudes 

sociais desses estudantes em relação à inclusão, tornando-se mais favoráveis no final do curso, 

comparativamente ao início da formação. Uma das possíveis variáveis para a mudança de atitudes 

sociais pode ter sido a estrutura curricular do curso, uma vez que constam no processo de formação 

duas disciplinas obrigatórias sobre a temática. As atitudes se desenvolvem por meio de vários 

fatores e através da experiência e da aprendizagem e pensamos que isto foi proporcionado aos 

participantes ao longo do curso. 

Contato: CRISREFONSECA@FUNDEC.EDU.BR; SOMOTE@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: Inclusão do Surdo no Ensino Superior: Um Relato de Experiência Acadêmica no Brasil 

em Curso de Pedagogia  

 

AUTORIA: Cristiane ALENCAR 

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO SUPERIOR. INCLUSÃO. SURDOS. EDUCADOR 

Resumo Este trabalho pretende apresentar relato de experiência docente com jovens surdos 

acadêmicos do curso de Pedagogia em Instituição de Ensino Superior particular no Brasil no Estado 

de Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia e discutir a atitude do educador frente a inclusão em 

Ensino Superior, assim como a figura e o trabalho do intérprete e a relação entre professor-aluno-

intérprete no contexto de sala de aula. Algumas idéias foram pensadas e refletidas durante o curso 

de Pedagogia no ano de dois mil e doze, no final do primeiro semestre do curso em que foi proposto 

um projeto de integração entre professor/aluno/intérprete à coordenação do curso em detrimento da 

dificuldade dos alunos surdos se relacionarem com seus professores em sala de aula, deixando a 

tarefa apenas ao intérprete como se este fosse o educador responsável pelos alunos surdos, 

aparecendo aí a barreira que o professor coloca frente ao ensino-aprendizado destes alunos no 

ensino superior, já que estes educadores se justificam pelo fato de não terem instruções ou 

conhecimento de como ensinar os surdos. A partir da problemática apresentada foi criado um 

projeto entre coordenadora do curso de Pedagogia, a intérprete destes alunos e uma professora 

especializada em área de inclusão e mestre em educação fundamentado nas idéias e propostas 

teóricas de Quadros (1997), Ciccone (1995), Góes (1996) e Mantoan (2000). O projeto ofereceu 

diversas palestras na área de educação inclusiva, esclarecimento do trabalho do intérprete como 

colaborador e não como educador e apresentação da história de vida de uma das alunas da 

instituição, buscou-se aproximar os docentes da história de vida desta aluna para que os mesmo 

refletissem sobre a importância do envolvimento, da qualificação educacional e inclusiva e do 

vínculo professor-aluno. Um curso de libras foi oferecido gratuitamente com certificação ao corpo 

docente e supervisão da coordenação e da professora especializada em inclusão de surdos como 

suporte ao trabalho do educador e foi solicitado que os projetos pedagógicos educacionais do 

segundo semestre apresentasse um currículo e proposta de trabalhos de integração do surdo com os 

colegas de sala e o professor. Grupo de discussão e estudo entre os docentes e a coordenação do 
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curso foi criado a fim de apontar questões relevantes para a prática pedagógica e propor um 

olhar crítico e possibilitador de novas abordagens e trabalhos na área educacional na luta contra a 

desigualdade social que não inclui o cidadão com suas reais diversidades, a favor da inclusão 

educacional e social. Objetivou-se apresentar a necessidade de conhecimento e interação do 

professor com o ensino de inclusão em especial dos surdos e trazer o corpo docente para a discussão 

da educação inclusiva e a inclusão dos surdos na sociedade, o que também deve ocorrer no contexto 

acadêmico e criar condições possibilitadoras de conhecimentos e integração entre 

professor/aluno/intérprete. Considera-se que a experiência obtida pela elaboração e execução do 

projeto fundamentada nas idéias discutidas por diversos autores da inclusão e oferece fundamentos 

elementares para se pensar em educação inclusiva na atualidade e realiza um constante convite a 

busca de conhecimento e de pensar o outro na sua singularidade em especial os alunos surdos do 

curso de pedagogia. Este relato de experiência evidencia falhas decorrentes de um processo de 

ensino e aprendizagem educacional que se encontra em constante porvir. As questões sociais, 

culturais e educacionais se intercalam e direcionam a pensar o currículo pedagógico no ensino 

superior acadêmico capaz de garantir o direito de educação a todos. Conclui-se que antes que se 

pense ou crie novas formas, novas técnicas, novas metodologias, novas tecnologias, ou novas 

estratégias para o ensino inclusivo de alunos surdos é preciso pensar no que temos realmente na 

prática realizado na educação acadêmica e porque apesar de conhecermos enquanto educadores as 

falhas do processo continuamos desenvolvendo práticas educacionais arcaicas e impossibilitadoras 

da tão almejada inclusão, transformação e qualificação do ensino e aprendizagem. Para tanto se faz 

necessário repensar a educação e relacioná-la ao processo de inclusão social e educacional e colocar 

o educador no lugar crítico-reflexivo que a prática docente requer e viabilizar um olhar desnudado 

sobre as ações educacionais vigentes rumo a um movimento interior e único de cada sujeito que se 

envolve com o campo educacional deste o alunado ao professorado e os demais agentes 

comprometidos e envolvidos com a educação. 

Contato: CRISTIENEALENCAR@HOTMAIL.COM.BR 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA BILÍNGUE: implantação, acompanhamento e implicações 

para ações pedagógicas junto a alunos surdos  

 

AUTORIA: Cristina Broglia Feitosa de Lacerda  

PALAVRAS-CHAVE: SURDEZ, EDUCAÇÃO BILÍNGUE, LÍNGUA DE SINAIS 

Resumo No Brasil, as poucas experiências com educação bilíngue para surdos ainda são recentes. 

Em sua maioria, os surdos brasileiros são orientados aprender a língua portuguesa como língua 

única e frequentam escolas de ouvintes que desconsideram suas especificidades de aprendizagem. 

Mesmo nas escolas "especiais" que dizem aceitar a língua de sinais, ainda são poucas as que 

desenvolvem uma proposta diferenciada de ensino. Em ambos os casos, a pedagogia empregada não 

difere daquela utilizada para ouvintes, cuja ênfase está nos aspectos auditivos e articulatórios tanto 

nos conteúdos como nas atividades escolares. As propostas educacionais recentes voltadas para esta 

população visam a inclusão destes sujeitos em escolas regulares, em classes de ouvintes nas quais a 

língua de sinais não tem estado presente, e apenas em alguns casos foi oferecida a oportunidade de 

frequentar sala de recurso com professor com algum conhecimento em Libras (Língua Brasileira de 

Sinais). Como resultado, aqueles que concluíram o ensino fundamental, não são capazes de ler e de 

escrever satisfatoriamente e não tem um domínio adequado dos conteúdos acadêmicos. Assim, a 

política educacional vigente indica a inclusão de toda criança na escola regular, respeitando suas 

necessidades e peculiaridades, todavia tais cuidados nem sempre lhe são proporcionados. Portanto, 

torna-se urgente desenvolver, principalmente na educação básica, práticas pedagógicas atentas às 

necessidades de sujeitos surdos e iniciativas que propiciem a aquisição e o uso da Libras no espaço 

escolar. Diante desta realidade, a Secretaria Municipal de Educação de um município de grande 

porte do estado de São Paulo - Brasil procurou docentes de uma universidade federal para uma 

parceria visando a implantação de uma política de Educação Inclusiva Bilíngue no referido 

município. Desde 2008 ações têm sido implementadas. Nesta oportunidade, apresentamos a análise 

das ações de implementação e intervenção junto à rede municipal de ensino envolvendo a educação 

infantil e ensino fundamental destacando a criação de um espaço experimental de inclusão de 

alunos surdos, considerando os pressupostos da educação inclusiva bilíngue. Essa experiência tem 

com princípio a criação no espaço escolar da circulação efetiva de duas línguas: o Português e a 
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Libras buscando implementar metodologias e práticas didáticas apropriadas tantos aos alunos 

surdos quanto aos alunos ouvintes, visando uma inclusão escolar de qualidade. 

Contato: CRISTINALACERDA@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: Educação de surdos: professores e seus conhecimentos sobre a filosofia 

educacional bilíngue em duas escolas de São Paulo  

 

AUTORIA: Daniella Cristina Bosco; Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO BILÍNGUE; SURDOS; CONHECIMENTOS; ATITUDES; EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA. 

Resumo O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado realizada 

em duas escolas com projeto diferenciados de educação bilíngue para surdos. As escolas localizam-

se na região metropolitana da cidade de São Paulo, sendo que uma escola constitui-se em uma 

escola inclusiva com proposição bilíngue e a segunda caracteriza-se por ser uma escola bilíngue que 

atende somente a alunos surdos. A pesquisa foi realizada com uma amostra composta por 36 

professores (n=36), sendo 21 respondentes pertencentes à escola inclusiva (G1) e 15 respondentes 

pertencentes à escola bilíngue (G2). O objetivo da pesquisa foi levantar o grau de concordância dos 

professores em relação à aspectos do bilingüismo, assim como verificar se existe correlação entre 

conhecimentos e atitudes. Para tanto, foram aplicados aos grupos de professores dois instrumentos: 

a) questionário fechado elaborado para a presente pesquisa; b) Escala Likert de Atitudes Sociais em 

Relação à Inclusão - ELASI. Os resultados mostraram que o grupo que compõe a amostra é 

composto por participantes predominantemente do gênero feminino (G1=90,5% e G2=80%), com 

experiência profissional (em ambos os grupos, mais de 40% da amostra possui mais de vinte anos 

de trabalho na educação) e com expressiva representatividade em termos de especialização na área 

da Educação Especial (G1=57% e G2=86,6%). A prova estatística com os dados obtidos a partir da 

aplicação dos instrumentos foi feita pelo teste U de Mann-Whitney. Na comparação intergrupos, 

não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os professores dos dois grupos (G1 

e G2) no que diz respeito às atitudes sociais em relação à inclusão (p=0,1430). Porém, na 

comparação dos escores dos conhecimentos em relação à filosofia educacional bilíngüe foi 

encontrada uma diferença estatisticamente significante entre os grupos G1 e G2 (p=0,0108). Esse 

resultado sugere que os professores da escola bilíngue para surdos apresentam um grau de 

concordância maior em relação à filosofia educacional bilíngue. A análise de correlação entre as 

escalas de conhecimentos e atitudes se mostrou não estatisticamente significante. Em seguida a esse 

tratamento inicial, o questionário fechado foi dividido em subescalas que compreendem as 

categorias “Libras”, “Intérprete”, “Instrutor Surdo”, “Currículo” e “Concepção de Surdez”, 
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definidas previamente pelas pesquisadoras. Em relação aos itens que se referem à Língua 

Brasileira de Sinais, a análise estatística mostrou haver uma diferença estatisticamente muito 

significante entre os grupos investigados (p=0,0017), fato que indica que os participantes do G2 

apresentam um grau de concordância mais favorável em relação à presença e ao uso da Libras no 

processo educacional do aluno surdo. A análise da categoria “Currículo” se apresentou significante 

(p=0,0401) e, mesmo que as categorias “Intérprete” e “Concepção de Surdez”, tenham apresentado 

significância de, respectivamente p=0,0646 e p=0,0636, acredita-se que elas sejam passíveis de 

análise por meio da consideração das medianas e da distribuição dos quartis. Diante desses dados, 

acreditamos poder estabelecer relações interessantes a partir do perfil dos participantes, podendo 

assim colaborar para uma discussão mais crítica na área da educação de surdos. 

Contato: DANIELLABOSCO1@GMAIL.COM; SANDRA.SARTORETO@GMAIL.COM 
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TÍTULO: A Educação Escolar e a Libras em Jogo: Uma Breve Análise do Bilinguismo para 

Surdos no Brasil  

 

AUTORIA: Daniella Cristina Bosco; Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO BILÍNGUE; SURDEZ; LIBRAS; EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Resumo O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem por objetivo 

analisar como ocorrem as práticas discursivas em duas salas de aula de 5º. ano do Ensino 

Fundamental de uma escola inclusiva com proposição de bilíngue e uma escola bilíngue para surdos 

da região metropolitana de São Paulo. A partir dos pressupostos do bilinguismo para a educação de 

surdos, este trabalho entende a Libras como primeira língua da criança surda e assim concebe o 

surdo como um sujeito que se constitui na/pela linguagem. Dessa forma, o referencial teórico 

adotado parte das contribuições da psicologia histórico-cultural e do princípio dialógico de Bakhtin. 

A metodologia utilizada a abordagem microgenética e assim, para a coleta de dados, foram 

empregadas videogravações e observações. Realizou-se também análise documental do projeto 

pedagógico da escola pesquisada. Todos os dados foram coletados no período de março a dezembro 

de 2012. Após a coleta, o material obtido com as filmagens foi transcrito e a seleção dos fragmentos 

foi feita por meio de um movimento de retorno aos pressupostos epistemológicos e teóricos a partir 

dos quais a investigação partiu. A busca pelos fragmentos deu-se assim por meio de uma análise 

pormenorizada das enunciações que emergiram em situações compartilhadas entre professor, 

intérprete, alunos ouvintes e surdos (escola inclusiva) e professor bilíngue e alunos surdos (escola 

bilíngue para surdos) durante o processo de produção de significados na sala de aula. O foco de 

análise concentrou-se, dessa forma, na interpretação do lugar que cada sujeito ocupava nas distintas 

cenas de enunciação e na posição assumida por estes a partir do lugar que lhes era concedido. Os 

resultados encontrados apontam para a compreensão sobre o funcionamento discursivo em cada um 

dos espaços investigados, contribuindo para um entendimento mais crítico do estado da educação de 

surdos atualmente diante do quadro do discurso ideológico da educação inclusiva e suas tensões em 

torno da legitimidade da Libras 

Contato: DANIELLABOSCO1@GMAIL.COM; SANDRA.SARTORETO@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Poder, Voz e Equidade: Um Estudo de Caso sobre uma Aluna Surda  

 

AUTORIA: Diogo Esteves, Mariana Buco, Sara Blanco, Leonides Filha, & Margarida César  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, EQUIDADE, SURDOS, VOZ, PODER. 

Resumo Os alunos que precisam de apoios educativos especializados deparam-se com barreiras no 

percurso académico, sendo necessário promover uma educação inclusiva (Rodrigues, 2003). Os 

Surdos são um grupo particularmente afectado, com pouca representação na Universidade de 

Lisboa (Almeida, 2009), o que ilumina a diferença entre os discursos sobre inclusão (ME, 2008; 

UNESCO, 1994) e as práticas (Borges, 2009; Melro, 2003). Há barreiras comunicacionais, entre 

surdos e ouvintes, sobretudo para surdos severos e profundos. A língua gestual portuguesa (LGP) 

constitui-se como instrumento que promove a equidade. É particularmente importante o recurso a 

mecanismos de inter-empowerment (César, 2013a), dando voz e poder a esta população, evitando a 

exclusão escolar e social. Assumimos um paradigma interpretativo (Denzin & Lincoln, 1998) e 

desenvolvemos um estudo de caso exploratório e intrínseco (Stake, 1995). O caso refere-se a uma 

estudante surda, acompanhando a trajectória de participação ao longo da vida (César, 2013a). 

Centramo-nos no percurso escolar. Os participantes são esta estudante, os pais, amigos e outros 

significativos. Os instrumentos de recolha de dados são a observação (registada em diário de bordo 

do investigador), conversas informais e recolha documental (relatórios médicos, documentos 

escolares). Os dados foram tratados e analisados através duma análise de conteúdo de índole 

narrativa (Clandinin & Connelly, 1998), sucessiva e aprofundada, de onde emergiram categorias 

indutivas (César, 2009). Como resultados realçamos os pais começarem a aprender LGP assim que 

souberam que a filha era surda, sendo fluentes, mas ensinando-lhe também língua oral portuguesa e 

leitura labial, possibilitando uma socialização alargada, com surdos e ouvintes. Esta contribuiu para 

o sucesso escolar, terminando o 12.º ano de escolaridade na idade esperada. Diversos exemplos 

deste caso realçam a importância da voz e do poder para a inclusão. 

Contato: DI.MOREIRA.ESTEVES@GMAIL.COM, MARIANABUCOSANTOS@GMAIL.COM, 

BLANCO.SFF@GMAIL.COM, LEONIDES.FILHA@GMAIL.COM, & MACESAR@IE.UL.PT 
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TÍTULO: O potencial das cidades como espaços inclusivos  

 

AUTORIA: Domingos Rasteiro 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO NAS CIDADES, 

CIDADES EDUCADORES, UMA EXPERIENCIA 

Resumo Desde o seculo XIX que as cidades se têm constituído como principais pólos do 

desenvolvimento humano, com o movimento das populações rurais para os centros urbanos, as 

cidades foram crescendo pelos crescentes fluxos populacionais e foram pela sua atractividade, 

sendo espaços de forte concentração de recursos económicos sociais e culturais. Muito do processo 

de desenvolvimento das comunidades humanas passa pelas oportunidades de vida que se gera nas 

cidades. O seu funcionamento, os seus recursos, as oportunidades que gera estão directamente 

relacionados com os níveis de qualidade de vida das pessoas. Podemos ver pelos relatórios PISA 

que por exemplo os níveis de leitura das populações, um dos indicadores mais fortes nos processos 

de aprendizagem, são muito mais elevados nas cidades do que no meio rural e mesmo que os 

recursos disponíveis nas cidades podem compensar as diferenças socioeconómicas neste parâmetro 

de avaliação da literacia. O nosso mundo é cada vez mais urbano. Prevê-se que nas próximas três 

décadas o número de pessoas a viver nas cidades duplique aproximando-se dos cinco mil milhões 

de indivíduos, ou seja cerca de 3/5 da população mundial viverá nas cidades. A qualidade de vida 

das pessoas, o desenvolvimento socioeconómico, o conhecimento e a aprendizagem, o exercício dos 

valores, o exercício da cidadania e da democracia jogam-se muito nas dinâmicas sociais das 

cidades. Cidades que por natureza são espaços da diferença, da complexidade, da contradição de 

interesses, do exercício de poderes, muitas vezes, contraditórios. Desafios que se colocam à 

governação das cidades como espaço colectivo de exercício da cidadania. Roberto Carneiro no seu 

livro Fundamentos da Educação e da Aprendizagem- 21 ensaios para o século 21-, ao abordar este 

tema propõe-nos cinco dimensões, essenciais para uma nova cidadania: uma cidadania democrática, 

uma cidadania social, uma cidadania paritária, uma cidadania intercultural e uma cidadania 

ambiental. Uma cidade em que o exercício da democracia e da participação permita a construção de 

uma comunidade mais solidária, um espaço de igualdade de oportunidades e de equidade e um lugar 

para todos independentemente das suas capacidades, religiões, etnia, ou rendimento económico. 

Este é o quadro de uma cidade inclusiva que é aquela que promove o crescimento e o 

desenvolvimento com equidade. É um lugar onde todos, independentemente dos seus meios 
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económicos, de género, de capacidades, raça, etnia ou religião, está habilitado e capacitado 

para participar plenamente nas oportunidades sociais, económicas e políticas que as cidades têm 

para oferecer. O planeamento participativo e de tomada de decisão são o coração da Cidade 

Inclusiva. Se tivermos em conta que os processos educacionais dependem sempre da interacção dos 

indivíduos com o meios envolvente, então compreenderemos facilmente que isso não é só verdade 

na escola ou na família mas que também se aplica à comunidade em que vivemos e ao espaço 

territorial. Os processos de sociabilidade, os valores que transmitem, as oportunidades que se 

geram, os modos de comunicação, os recursos disponíveis fazem dos territórios aquilo que desde a 

década de noventa Edgar Fauré designou por cidades educadoras. Ideia corporizada por Marta Mata 

em 1989 na cidade de Barcelona. O que se pretende é que na gestão das cidades se promova o 

melhor crescimento possível, se potencializem as capacidades das pessoas e dos grupos humanos se 

fomentem as interacções entre as pessoas e as organizações sociais, gerando a partir desses 

processos um valor educativo que favoreça o progresso individual e social. É neste quadro que 

gostaríamos neste encontro de apresentar o processo da Almada como cidade inclusiva, no quadro 

do desenvolvimento de uma cidade educadora, tendo em conta que as pessoas com necessidades 

especiais não vivem apenas nas escolas, são também parte integrante das nossas comunidades. 
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TÍTULO: O Afeto na Educação de Adolescentes Surdos: Um Estudo de Caso na Interação 

Docente e Estudante  

 

AUTORIA: Elisângela de Carvalho Franco 

PALAVRAS-CHAVE: SURDEZ. AFETO. INCLUSÃO. 

Resumo Atualmente, a Inclusão de estudantes surdos e surdas já é parte integrante da educação, o 

que exige dos profissionais da educação uma preparação e um aperfeiçoamento constante e, não 

mais uma decisão de querer ou não se capacitar ou se aperfeiçoar na área de atuação. Por isso da 

necessidade da interação entre docente e estudante e da relevância do cuidado de todos. Esta é uma 

pesquisa que é parte integrante de um trabalho de mestrado a ser concluído no mês de novembro 

sendo, portanto, os resultados parcialmente apresentados. O problema investigado pergunta pela 

presença ou não do afeto na educação de adolescentes surdos e surdas, assim: Na Inclusão há 

interação afetiva entre docente e estudante no contexto da sala de aula? O objetivo da pesquisa foi 

investigar a relevância do afeto na educação de estudantes adolescentes surdos e surdas, visando 

promover uma educação integral e inclusiva no espaço escolar e compreender a importância da 

interação docente e estudante viabilizada por aspectos da Educação Inclusiva da Pessoa Surda no 

contexto educacional. A metodologia centrou-se numa abordagem qualitativa e quantitativa, onde 

coube uma pesquisa de campo, tendo como método para a coleta de dados a aplicação de um 

questionário contendo sete indagações de cunho fechado e uma aberta. Participaram da pesquisa 

oito docentes, destes seis foram professoras e dois foram professores e sete estudantes, os quais 

cinco foram surdos e duas foram surdas da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Heitor 

Villa-Lobos da cidade de Ariquemes no Estado de Rondônia. O apoio teórico baseou-se em Boff, 

Vygotsky, Leis, Decretos e outros. Enfim, ainda é objeto de estudo o levantamento dos dados 

pesquisados na Unidade Escolar, mas, como resultados preliminares, nota-se que a interação do 

professorado com os estudantes na instituição não se é percebida, contudo, percebe-se que há a 

existência de aspectos afetivos que contribuem na autoestima e na motivação à aprendizagem. 

Contato: IZANFRANCO@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Na escola, a criança com autismo  

AUTORIA: Emilene Coco dos Santos  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; CRIANÇA COM AUTISMO; LINGUAGEM ESCRITA 

Resumo A matrícula de crianças com diagnóstico de autismo no ensino comum tem possibilitado 

uma visibilidade maior da condição desses sujeitos nos processos de ensino e de aprendizado e das 

peculiaridades de seu desenvolvimento cultural. Na escola, o momento da alfabetização tem se 

colocado como um desafio para esses sujeitos, cujos processos interativos e de desenvolvimento da 

linguagem se distanciam do que é considerado normal nesse espaço. Na busca de contribuir para 

essa discussão, este trabalho teve como objetivo relatar passagens do processo inicial de 

desenvolvimento da leitura e da escrita de uma criança com autismo na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Detêm-se, particularmente, nos percursos de simbolização, 

enfocando o gesto, o desenho e significações construídas em torno da leitura e da escrita. Utiliza 

uma metodologia qualitativa, que se desenvolveu por meio de um estudo de caso do tipo 

etnográfico, que se desenvolveu em um trabalho colaborativo, à luz do aporte teórico e 

metodológico da perspectiva histórico-cultural. Para a coleta de dados, recorreu-se à observação 

participante, registros em diários de campo, filmagens, fotografias e entrevistas com os sujeitos 

envolvidos na pesquisa. Além disso, analisa os registros arquivados na escola, relatórios e laudos do 

sujeito com autismo foco do estudo. Toma o paradigma indiciário como base para a análise dos 

documentos e dos eventos observados e fundamenta a análise dos dados nos pressupostos da 

Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski e colaboradores, especificamente, nas elaborações 

construídas sobre o papel do outro e da linguagem na constituição do sujeito. A análise dos dados 

permitiu a compreensão de que o caminho percorrido pela criança, em relação à apropriação da 

linguagem escrita, teve momentos de avanços e retrocessos em um movimento não linear. Os dados 

indicam ainda que as interações verbais e a mediação pedagógica nas atividades de leitura e escrita 

contribuíram para avanços no desenvolvimento mental da criança com autismo, principalmente em 

relação à atenção voluntária e o desenvolvimento da percepção, e na apropriação da leitura e da 

escrita. Aprender a ler e a escrever implica uma capacidade mais refinada de atuar no plano do 

simbólico e uma relação mais estreita entre o pensamento e a linguagem, o que produz 

questionamentos sobre a maneira como esse processo ocorre em crianças com diagnóstico de 

autismo. 

Contato: emilenecoco@hotmail.com 

mailto:emilenecoco@hotmail.com
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TÍTULO: Grupo de estudo sobre autismo: experiências em tempos de inclusão  

 

AUTORIA: Ivone Martins de Oliveira; Emilene Coco dos Santos; Fernanda de Araújo Binatti 

Chiote; Fernanda Ferreyro Monticelli; Sulamyta Silva Pinto; Vilmara Mendes Gonring  

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO. ESCOLARIZAÇÃO. INCLUSÃO ESCOLAR. FORMAÇÃO. 

Resumo O Grupo de Estudos sobre Autismo (GESA) foi instituído em agosto de 2011 e integra-se 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e 

Extensão em Educação Especial, do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Este grupo tem como objetivo geral ampliar os espaços de estudos e discussão sobre a 

inclusão do aluno com autismo no ensino comum, com vista à promoção de condições educativas 

que efetivamente contribuam para avanços em seu desenvolvimento e apropriação de 

conhecimentos trabalhados na escola. A metodologia de trabalho do grupo organiza-se em dois 

eixos centrais. O primeiro abarca os estudos e produção de conhecimento sobre autismo em âmbito 

nacional e internacional. O segundo está voltado para a promoção de minicursos, palestras e 

oficinas para profissionais que atuam com sujeitos com autismo. O GESA tem um caráter 

permanente, cuja prática consiste em encontros quinzenais para organização de estudos sobre a 

temática e elaboração de projetos de formação, levando em consideração principalmente os textos 

produzidos à luz da abordagem teórica histórico-cultural predominantemente, mas que, face à 

diversidade das linhas teóricas dos componentes do grupo, dialoga com outras abordagens, como a 

pós-moderna de oposição e a fenomenológica. Atualmente, o grupo é formado por uma professora 

Doutora da linha de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas, por alunos dos cursos de 

Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFES, duas professoras 

Mestres em Educação, que discutem em seus projetos de pesquisa o tema autismo, além de 

professores colaboradores da linha de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Os resultados 

congregam ações como: discussão de pesquisas provenientes do curso de mestrado e doutorado 

realizadas pelos membros do grupo de estudo; divulgação de conhecimentos e experiências 

produzidos no âmbito do grupo por meio de participação em eventos científicos e publicação de 

trabalhos em eventos e periódicos da área educacional; e o evento “Dia de estudo sobre autismo na 
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perspectiva da educação inclusiva”, em colaboração com as unidades, redes e sistemas de 

ensino, público e privado, para profissionais da educação que atuam na educação básica. 

Contato: emilenecoco@hotmail.com 

  

mailto:emilenecoco@hotmail.com
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TÍTULO: O sofrimento infantil: ouvindo crianças no serviço de saúde  

AUTORIA: Emilia Helena da Silva Frizzera  

PALAVRAS-CHAVE: DEPRESSÃO EM CRIANÇAS. ESCOLAS. SAÚDE ESCOLAR. SERVIÇOS DE SAÚDE 

INFANTIL. 

Resumo Este trabalho parte, desde 1997, da observação de uma equipe multiprofissional no 

Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam). Observa 

o número crescente de crianças consideradas com dificuldades de aprendizagens e com depressão 

encaminhadas para atendimento clínico, questionando quem é a criança com diagnóstico de 

depressão, como se relaciona com a própria família e com a escola, como compreende os 

acontecimentos que a envolvem. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo analisar como a 

criança com diagnóstico de depressão compreende e elabora os acontecimentos que vão compondo 

sua vida em diferentes espaços pelos quais circula, sobretudo no ambiente escolar. Parte de uma 

visão que entende o homem em uma perspectiva de totalidade, inserido em um dado contexto 

histórico e cultural e sendo constituído por esse contexto. O estudo busca afastar-se de um modelo 

medicalizante, que trabalha prioritariamente com fatores biofisiológicos, minimizando a influência 

de aspectos sociais e históricos na saúde e bem-estar da criança. Para esta pesquisa foi realizado 

estudo de casos de crianças com diagnóstico de transtorno depressivo, que foram encaminhadas ao 

Serviço de Saúde pela escola ou por suas famílias. Os sujeitos da pesquisa foram duas crianças com 

diagnóstico de depressão, na faixa etária de 10 a 12 anos, período próximo à adolescência e 

considerado de risco em relação à eclosão de transtornos mentais, em algumas teorias. Na análise 

dos dados dos dois sujeitos, constatou-se a presença de modos de ser complexos, constituições 

subjetivas marcadas por múltiplos acontecimentos e pela participação de outras pessoas. Compõem 

a vida dessas crianças aspectos, como: ser filho adotivo, ter sofrido doenças e perdas no ambiente 

familiar, maus-tratos no ambiente familiar, ter vivenciado nascimento de um irmão mais novo e ter 

limitação em relação às possibilidades de fazer as próprias escolhas. Embora se possam estabelecer 

relações com o espaço escolar, nesse contexto, sobressai o ambiente familiar, com suas contradições 

e também possibilidades no desenvolvimento e expansão na vida dessas crianças. Ressalta-se, neste 

trabalho, a importância do intercâmbio entre educação e saúde para responder às demandas de 

garantia de vida e saúde da criança em processo de sofrimento psíquico. 

Contato: EMILIAFRIZZERA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Uma experiência inclusiva: figuras regulares inscritas ao círculo  

AUTORIA: Érick Scopel; Franciele Lorenço; Kelen Berra de Mello; Naiara Dal Zotto  

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA VISUAL; INSCRIÇÃO; TATO. 

Resumo Com uma crescente preocupação acerca da inclusão de deficientes no ensino regular e em 

vista da falta de materiais que possam auxiliar estes alunos a compreender a matemática, foram 

desenvolvidos materiais através de um projeto de extensão do IFRS, a fim de possibilitar um maior 

entendimento acerca de determinados conteúdos matemáticos. Além disso, o projeto promoveu aos 

licenciandos em matemática a oportunidade de conhecer a temática da inclusão de deficientes 

visuais no ensino regular. Um dos materiais desenvolvidos foi um kit de figuras inscritas ao círculo, 

feitas com diferentes materiais, pensado para que alunos “normais” e alunos com deficiência visual 

pudessem juntos manipular afim de compreender as relações matemáticas existentes entre lado, 

raio, e apótema das figuras regulares inscritas ao círculo. Também, foram construídas réguas com 

vincos de graduação 1 em 1cm, raiz quadrada de 3 em raiz quadrada de 3 cm e raiz quadrada de 2 

em raiz quadrada de 2 cm, a fim de tornar táteis as medidas comensuráveis e incomensuráveis. A 

atividade baseou-se num roteiro de modo que os alunos deveriam explorar as figuras e responder 

aos questionamentos feitos pelos monitores, usando de cálculos e medições a fim de que cheguem 

nas relações. Firmamos uma parceria com o Instituto Audiovisão – INAV para aplicarmos nossa 

atividade e termos a confirmação ou não de nossas premissas sobre o mesmo. Um mesmo teste foi 

aplicado a uma turma de 2° ano do ensino médio técnico em Química, na qual a coordenadora do 

projeto leciona. Através da aplicação foi possível notar que além de abordar um conteúdo específico 

de matemática, foram revisados conceitos básicos, como equações, operações, além do teorema de 

Pitágoras. O fato de as figuras serem em relevo e feitas com diferentes materiais, facilitou a 

percepção de cada elemento, tanto por parte dos cegos, que necessitavam percorrer a mesma 

tateando, quanto por parte do aluno surdocego, pois as figuras eram em maior dimensão. Com as 

aplicações concluímos que esta atividade é inclusiva, pois, diferentes alunos de diferentes níveis de 

ensino, com deficiência ou não, puderam realizá-la, além propiciar a aproximação do licenciando 

com sua futura prática docente. 

Contato: 

erick.scopel@caxias.ifrs.edu.br;franciele.lorenco@caxias.ifrs.edu.br;kelen.mello@caxias.ifrs.edu

.br;naiara.zotto@caxias.ifrs.edu.br  
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TÍTULO: Viver com dificuldade inteletual e desenvolvimental num lar residencial: Estudo de 

caso de um adulto com DID.  

 

AUTORIA: Ernesto Candeias Martins; Estela Marisa A. Nunes Martins  

PALAVRAS-CHAVE: DIFICULDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTAL; INCLUSÃO; 

INSTITUCIONALIZAÇÃO EM LAR; INTERVENÇÃO; PARTICIPAÇÃO 

Resumo Introdução: As pessoas deficientes vivem uma “exclusão em dobro” por serem 

incapacitadas e por serem idosas. Lidar com um adulto portador de dificuldade intelectual e 

desenvolvimental (DID) é mudar de conceções, é vê-lo na sua diferença e no seu dia-a-dia. Os 

indivíduos com DID continuam a ser tratados como incapazes de aprender e de agir de maneira 

autónoma no seu dia-a-dia. Esta atitude desculpabiliza a sociedade e conduz a inércia social, ao 

conformismo e ao comodismo, onde muitas vezes apenas se focaliza a atenção para a deficiência 

em detrimento da essência humanizadora (corrente psicologia humanista). As valências de lar de 

idosos nas IPSS, confrontam-se com estes adultos, uma vez que as respostas sociais existentes não 

são suficientes para esta nova “realidade emergente”. Os poucos estudos existentes têm mostrado, 

ao nível institucional que essas pessoas continuam a ser tratadas de forma infantilizada, incapazes 

de aprenderem a agir de forma autónoma. Objetivos: Pretendeu-se conhecer como é a inclusão de 

um individuo adulto, com microcefalia associada de DID em valência de lar de uma IPSS, e se esta 

inclusão neste contexto, existe. Trata-se de uma análise ao percurso de vida e de inclusão 

institucional dum cidadão de nome fictício - Rosita, de 42 anos, com DID, institucionalizada (desde 

2009) num lar de idosos (Lar ‘Pinho’), duma IPSS, da região de Coimbra. É um estudo qualitativo 

(estudo de caso descritivo e exploratório), inserido num projeto mais amplo de histórias de vida de 

pessoas deficientes mentais. Métodos: Realizou-se entrevistas semiestruturadas ao pessoal técnico, 

ao familiar (irmão) e a um utente amigo, registos de observação (natural e participante) e 

interagimos com a Rosita (notas de campo), propondo um plano de intervenção (intergeracional) 

focado no desenvolvimento de competências sociais e de actividades (com a Escola local – 

educação inclusiva), de modo a promover-lhe um melhor apoio social à sua inclusão e socialização. 

Resultados: obtivemos com o plano (2012-2013), ainda em curso, aspectos positivos melhorando a 

interação, a socialização e o nível de participação da Rosita na instituição e ela com a escola 

(alunos), além de termos sensibilizado os cuidadores formais e informais para a tomada de decisões 

nestes casos de DID. Ou seja, a Rosita melhorou após as primeiras sessões de intervenção, apesar 
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de muito custo todo o pessoal técnico e não técnico vai limando e respeitando as novas 

exigências de inclusão e participação. Ela passou a comer sozinha, tendo sido um passo bastante 

moroso, a ser mais participativa com todos e sorridente (expressa mais as suas emoções e 

afectividades) e, em termos de linguagem vai pouco a pouco sendo mais percetível. A sua qualidade 

de vida depende da identificação das suas problemáticas e características individuais, para uma 

intervenção adequada e assertiva. 

Contato: ERNESTO@IPCB.PT 
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TÍTULO: Atendimento Educacional Especializado Complementar e ou Suplementar: 

Efetivação do direito dos alunos especiais na escola regular de Afonso Cláudio.  

 

AUTORIA: Giovanne Silva Berger Tonoli  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO A EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

Resumo PROBLEMA CIENTÍFICO Como potencializar a aprendizagem dos alunos especiais 

matriculados nas Escolas de Educação Básica do Município de Afonso Cláudio-ES?. OBJETIVOS 

Objetivo Geral Constituir um Núcleo de Educação Inclusiva como serviço de Educação Especial 

para melhoria da aprendizagem, acesso e permanência dos alunos especiais, matriculados nas 

escolas municipais de Educação Básica do Município de Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil. 

Objetivos Específicos • Identificar as posturas docentes em relação à Inclusão Escolar; • Discutir 

melhorias dos alunos incluídos, desde o cotidiano escolar; • Constatar as principais necessidades 

pedagógicas dos alunos especiais; • Usar o Núcleo de Educação Inclusiva nos atendimentos 

especializados; • Comparar os resultados do processo do ensino-aprendizagem e seu funcionamento 

nas distintas séries; • Constituir uma equipe de estudo multidisciplinar, composta por professores 

especializados, psicopedagogo, professores regentes e psicóloga; • Coordenar ações didáticas-

pedagógicas nos planejamentos quinzenais com os professores especializados; • Avaliar a eficácia 

do Núcleo de Educação Inclusiva como potencializador da aprendizagem dos alunos especiais, 

matriculados nas escolas municipais de Educação Básica do Município de Afonso Cláudio, Espírito 

Santo, Brasil. Metodologia Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi (1985) afirmam que a 

“metodologia científica utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos”. E, conforme José 

Luís Neves (1996, p.1) “o pesquisador procura entender, traduzir e expressar o sentido dos 

fenômenos do mundo social”. Roberto Hernández Sampieri diz: Las investigaciones se originan en 

ideas. Para iniciar una investigación siempre se necessita una idea; todavia no se conoce el 

substituto de una buena idea. Las ideas se constituyen el primer acercamiento a la realidad que 

habra de invertigarse. Como abordagem metodológica selecionamos a de natureza descritiva 

quali/quantitativa, do tipo descritivo, experimental, pois será pautada em análise dos dados obtidos 

através da aplicação de questionários e entrevistas. A metodologia de investigação na pesquisa 

experimental o envolvimento que requer, pois quando se determina um objeto de estudo, 

selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e 
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de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. A pesquisa busca delinear o campo 

de investigação na constituição de um Núcleo de Educação Inclusiva como serviço de Educação 

Especial para melhoria da aprendizagem, acesso e permanência dos alunos especiais, matriculados 

nas escolas municipais do Município de Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil. Nessa pesquisa 

assumo o compromisso com a investigação que ora realizo sobre o tema Atendimento Educacional 

Especializado Complementar e ou Suplementar, a partir da definição de seus princípios, ao se ater 

aos indicadores que apresentam os alunos especiais e as escolas, em seus aspectos inclusivos, e com 

os recursos para avançar em seus ideais e processos. A Relevância e Pertinência do Trabalho para 

Pesquisa e Produção na Área. Antes de nada devemos entender que inclusão é a nossa capacidade 

de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas 

diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É uma força 

renovadora na escola, ela amplia a participação dos estudantes nos estabelecimentos de ensino 

regular. Trata-se de uma ampla reestruturação da cultura, da nossa práxis e das políticas vigentes na 

escola. É a reconstrução do ensino regular que, embasada neste novo paradigma educacional, 

respeita a diversidade de forma humanística, democrática e percebe o sujeito aprendente a partir de 

sua singularidade, tendo como objetivo principal, contribuir de forma que promova a aprendizagem 

e o desenvolvimento pessoal para que cada um se construa como um ser global. Mediante isto, a 

instituição escolar precisa redefinir sua base de estrutura organizacional destituindo-se de 

burocracias, ampliando os atendimentos especializados, reorganizando grades curriculares, 

proporcionando maior ênfase à formação humana dos professores, e afinando a relação família–

escola, propondo uma prática pedagógica coletiva, dinâmica e flexível, para atender esta nova 

realidade educacional. A efetivação de uma prática educacional inclusiva não será garantida por 

meio de leis, decretos ou portarias que obriguem as escolas regulares a aceitarem os alunos com 

necessidades especiais, ou seja, apenas a presença física do aluno na classe regular não é garantia de 

inclusão, mas sim que a escola e os professores estejam preparados para dar conta de trabalhar com 

os alunos que chegam até eles, independentemente de suas diferenças ou características individuais. 

Há que estabelecer como meta a implementação de uma nova proposta de trabalho de atendimento 

educacional especializado para alunos com deficiência intelectual, transtornos globais do 

desenvolvimento, deficiência múltipla, altas habilidades/superdotação e dificuldades acentuadas de 

aprendizagem, de modo a possibilitar uma intervenção mais qualificada e com resultados efetivos. 

Imersa nessa discussão sobre inclusão escolar e atendimento educacional especializado e seu caráter 

complementar e ou suplementar, a pesquisa foi se delineando. No contexto de muitas perguntas sem 

respostas, das inquietações sobre as práticas e teorias e da busca por resultados concretos na 
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inclusão escolar, fomentou-se minha vontade de pesquisar, estudar, debater, e aumentar a 

qualidade do serviço a ser oferecido no Núcleo de Educação Inclusiva aos estudantes especiais, de 

modo a garantir o direito à educação. A proposta de educação inclusiva, preconizada pela política 

educacional brasileira vigente, é um tema que desperta calorosas discussões, enorme esforço 

reflexivo sobre a prática docente e que tem dado origem a muitas pesquisas científicas com o 

objetivo de desvendar este complexo fenômeno social e escolar. Núcleo de Educação Inclusiva a) 

Identificação de necessidades e elaboração de plano de atendimento 1- Identificar as necessidades 

específicas do aluno com deficiência ou dificuldade acentuada de aprendizagem; 2- Identificar os 

resultados desejados; 3- Identificar as habilidades do aluno; 4- Realizar levantamento de materiais e 

equipamentos; 5- Elaborar plano de atuação, visando serviços e recursos de acessibilidade ao 

conhecimento e ambiente escolares. b) Atendimento ao aluno 1- Organizar o tipo e o número de 

atendimentos ao aluno com deficiência e dificuldades acentuadas de aprendizagem. c) Produção de 

materiais 1-Transcrever, adaptar, confeccionar, ampliar, gravar, entre outros materiais, de acordo 

com as necessidades dos alunos. d) Aquisição de materiais 1- Indicar a aquisição de: softwares, 

recursos e equipamentos tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos, dicionários e outros que se 

fizerem necessários. e) Acompanhamento do uso dos recursos em sala de aula 1- Verificar a 

funcionalidade e a aplicabilidade do recurso; 2- Impacto, efeitos, distorções, pertinência, 

negligência, limites e possibilidades do uso na sala de aula, na escola e em casa. f) Orientação às 

famílias e professores quanto ao recurso utilizado pelo aluno. 1- Orientar, ensinar o uso e aplicação 

de recursos, materiais e equipamentos aos alunos, pais e professores nas turmas do ensino regular. 

g) Formação 1- Promover formação continuada para os professores do atendimento especializado; 

para os professores do ensino comum, visando o entendimento das diferenças e para a comunidade 

escolar em geral; 2- Promover formação e orientação aos pais; 3 - Promover palestras 

bimestralmente aos profissionais das escolas. 4- Planejamento/formação mensal, específico aos 

professores especializados que atuam nas escolas (intérpretes de libras, Braille, Deficiência Mental 

e Aprendizagem). O trabalho do Núcleo é estruturado em salas específicas para oportunizar ao 

aluno a amplitude do saber, saindo de uma postura passiva e automatizada frente à aprendizagem, 

apropiando-se do próprio saber de forma ativa e autônoma, as quais são denominadas: sala de 

Linguagem, sala de Matemática, sala de D.A e sala de D.V, tendo os seguintes objetivos 

específicos: Sala de Linguagem 1- Proporcionar a linguagem oral e a escrita em diferentes situações 

comunicativas e contextuais; 2- Oferecer alternativas de envolvimento e interação no cotidiano; 3- 

Recuperar ou reconstruir as habilidades funcionais e cognitivas; 4- Reconstruir instrumentos 

cognitivos relacionados às questões pedagógicas, de exploração e estratégias para tornar eficientes o 
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processo de aprendizagem e retenção de habilidades; 5- Propiciar maior amplitude intelectual 

na busca de novas alternativas e melhores condições de aprendizagem; 6- Promover através do 

jogo, um ambiente crítico, fazendo com que a criança se sensibilize para a construção do 

conhecimento com oportunidades prazerosas para o desenvolvimento de suas cognições; 7-Desafiar 

a curiosidade, possibilitando variações de jogos, ambientes e níveis de dificuldades; 8-Desenvolver 

funções mentais; 9- Promover a autonomia. Sala de Matemática 1- Estimular o pensamento lógico; 

2- Estabelecer regras; 3- Promover o levantamento de hipótese de conhecimento; 4- Desafiar a 

curiosidade e o interesse crescente para a exploração do jogo; 5-Estimular a noção temporal; 6- 

Compartilhar práticas; 7- Explorar a construção do conhecimento individual, coletivo e cooperativo; 

8- Estimular a cognição; 9- Possibilitar o feedback imediato individualizado para cada tipo de 

resposta. Sala de D.A 1- Estimular os sentidos: tato e visual; 2-Ensinar Libras aos alunos; 3- Usar 

softwares em Libras para desenvolvimento cognitivo dos alunos; 4- Alfabetizar os alunos em 

Libras; 5- Acompanhar os alunos surdos no processo de escolarização. Sala de D.V 1- Estimular os 

sentidos: auditivo e tato; 2- Ensinar Braille; 3- Ensinar a utilização da reglete; 4- Ensinar utilização 

do sorobã; 5- Utilizar a tecnologia assistiva e o Programa Dosvox; 6- Ensinar mobilidade e 

orientação; Resultados Para análise dos dados, atendeu-se a Sampiéri (1997), que propõe que a 

análise de interpretação de dados seja de natureza quali/quantitativa, preservando a totalidade das 

informações dos questionários aplicados aos professores regentes e especializados e entrevistas. Os 

professores receberam 01 (um) questionário com 02 (duas) caracterizações diferentes. A I versava 

sobre caracterização do respondente, com 05 (cinco) perguntas, e a II sobre processo de inclusão de 

alunos com necessidades especiais, com 12 (doze) perguntas, que apresentamos na sequência, por 

intermédio de gráficos e tabelas, os resultados e análise dos dados auferidos em cada uma delas. 

Gráfico um – Situação funcional dos Professores Gráfico dois – Formação Acadêmica dos 

Professores Pesquisados Tabela 1 – Especialização dos Professores PÓS GRADUAÇÃO LATU 

SENSU QUANTIDADE DE PROFESSORES Educação Especial/Educação Inclusiva Educação 

Infantil Alfabetização e Letramento Áreas específicas Supervisão Escolar/Orientação 09 03 08 12 

03 Tabela 2 – Tempo em que estas pessoas trabalham com Educação Especial 1- Na Escola Regular 

2- Núcleo de Educação Inclusiva 06 meses a 03 anos 01 ano Gráfico três – Faixa etária dos 

respondentes. Tabela 3 – Primeira pergunta O que se entende por necessidades especiais? OPINIÃO 

Todos responderam que são pessoas que possuem limitações na execução de atividades 

culturalmente valorizadas e exigidas. Professores 35 Gráfico 4 – Sobre a Necessidade Especial 

considerada mais Grave. Segunda pergunta Qual a necessidade especial que considera mais grave? 

Gráfico 5 – O que representa o aluno com necessidades especiais em sala de aula. Tabela 4 - Quarta 
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pergunta O que é Inclusão Escolar? OPINIÃO todos responderam que a Inclusão Escolar é o 

reconhecimento da pluralidade dos sujeitos. Professores 35 Tabela 5 -Quinta pergunta É viável a 

presença de aluno especial na sala regular? OPINIÃO todos responderam que é viável a inclusão de 

crianças com necessidades especiais nas escolas de ensino regular. Professores 35 Tabela 6 - Sexta 

pergunta O que você entende por atendimento educacional especializado? OPINIÃO todos 

responderam que o AEE é uma forma de garantir que sejam reconhecidas e atendidas as 

particularidades de cada aluno com deficiência. Professores 35 Gráfico 6 - Qual a diferença na 

aprendizagem onde o atendimento especializado é oferecido aos alunos? Tabela 7 - Oitava pergunta 

Como lidar com o fato de muitas das crianças serem mais lentas na aprendizagem e não 

acompanhar o ritmo das outras crianças da turma? OPINIÃO Todos foram unânimes em 

responderem que a formação inicial e a continuada na área de Educação Especial dificulta em suas 

práticas docentes. Professores 35 Tabela 8 - Nona pergunta A dificuldade de aprendizagem existe 

não só para o portador de deficiência mental, mas para todos, num determinado momento da 

aprendizagem. Como a escola tem trabalhado esta dinâmica? OPINIÃO Todos assinalaram que 

fazem as adequações no currículo sempre que se fizer necessário. Professores 35 Tabela 9 – Décima 

pergunta Como o currículo é pensado para atender as habilidades e competências dos alunos 

especiais? OPINIÃO • “fazemos estudos quinzenais”; • “nos organizamos por área de 

conhecimento”; • “utilizamos o planejamento para discussão dos conteúdos”; • “a secretaria 

municipal monitora a aplicabilidade do mesmo”; • “fazemos as adaptações curriculares...”; • 

“sentimos dificuldades em adequar todos os conteúdos” • “é muito complexo trabalhar com a 

diversidade num currículo tão tradicional”; • “o currículo não pensa na individualidade do aluno” • 

“a avaliação ainda é o ponto de estrangulamento no processo...” • “avaliamos ao final dos bimestres 

as habilidades e competências desenvolvidas com os alunos”. Professores 35 Gráfico 7 - É 

importante a formação continuada do professor, que por sua vez também está em processo de 

aprendizagem com seus alunos?. Como o professor se apropria desta formação? Gráfico 8 - Como o 

Núcleo de Educação Inclusiva, tem contribuído para melhoria do resultado dos alunos na 

aprendizagem em sala de aula? A – Escola Agrícola B – Escola São Vicente de Paula C – Escola 

José Jorge Haddad D – Escola Gumercindo Lacerda E – Escola José Cupertino As 05 (cinco) 

escolas constatam que o atendimento educacional especializado proporciona avanços significativos 

e um diferencial na aprendizagem dos alunos especiais. Não pretendemos simplesmente fazer 

cumprir a Legislação de nosso País, mais sim oportunizar que o aluno especial tenha aprendizagem, 

acesso e permanência na escola regular Segundo a hipótese de Vigotsky, o processo de 

desenvolvimento do indivíduo passa por duas etapas a Zona de Desenvolvimento Real que são as 
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aprendizagens inerentes de cada um, aquilo que o indivíduo realiza sozinho e a Zona de 

Desenvolvimento Proximal ou Potencial, que são todos os aprendizados adquiridos com auxílio de 

outrem ou seus pares favorecendo o desenvolvimento real. Com a criação do Núcleo de Educação 

Inclusiva, a rede assumiu uma Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, tendo como 

compromisso a educação de todos, com ações e metas bem definidas em relação ao ensino-

aprendizagem. Os resultados confirmam nossa hipótese e são apresentados através das avaliações 

institucionais aplicadas pelo governo federal, estadual e municipal. O trabalho realizado no Núcleo 

de Educação Inclusiva originou a publicação de nosso livro: Palavras-chaves: Direito a educação. 

Atendimento Educacional Especializado. Educação Inclusiva. Referências Bibliográficas BEYER, 

H. O. Inclusão e avaliação na escola de alunos com necessidades educacionais especiais. Porto 

Alegre: Editora Mediação, 2005. ________. Decreto n° 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe 

sobre o Atendimento Educacional Especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto n° 6.253, de 13 de 

novembro de 2007. GLAT, Rosana; BLANCO, Leila. Educação Especial no contexto de uma 

educação inclusiva. In: GLAT, Rosana (org). Educação Inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio 

de Janeiro: 7 letras, 2007. LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos 

de metodologia científica. 3.ed. rev. E ampl. São Paulo: Atlas, 1991. ________. Ministério da 

Educação. Secretaria de Educação Especial. Atendimento Educacional Especializado: aspectos 

legais e orientações pedagógicas. Brasília, DF: MEC, SEESP, 2007 b. 60p. ________. Ministério da 

Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2008 a. PRIETO, Rosângela Gavioli. 

Atendimento escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: um olhar sobre as 

políticas de educação no Brasil. In: ARANTES, Valéria (Org). Inclusão escolar: pontos e 

contrapontos. São Paulo: Summus, 2006. 
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TÍTULO: Organização e Conforto na Sala de Aula: Estudo Exploratório Sobre o Papel do 

Atendimento Educacional Especializado na Reorganização do Espaço de Aprendizagem  

 

AUTORIA: Glorismar Gomes da Silva; Windyz B. Ferreira  

PALAVRAS-CHAVE: CONFORTO E ORGANIZAÇÃO, APRENDIZAGEM, INCLUSÃO, POLÍTICA ESCOLAR, 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Resumo Em qualquer lugar de estudo ou trabalho somos bombardeados com informações advindas 

do meio ambiente, que interferem na capacidade de apreender e aprender conhecimentos e 

informações. Os estímulos externos podem alterar o rendimento quanto à compreensão, expressão, 

desempenho e aprendizagem. Apesar disso, o tema organização e conforto na sala de aula é pouco 

explorado no campo da educação inclusiva. Dentre os fatores ambientais que afetam o desempenho 

escolar citamos a organização da classe, a temperatura, a iluminação e o barulho. O tema 

organização e conforto na escola e sala de aula, portanto, tem extrema relevância para a promoção 

do acesso, participação e aprendizagem de todos os estudantes, mas em especial daqueles com 

algum tipo de necessidade educacional. Sendo a escola um espaço de convivência, troca e, 

sobretudo, de aprendizagem formal (desenvolvimento cognitivo, sistematização dos conteúdos, 

habilidades de leitura e escrita, etc.), deve estar organizada de acordo com diretrizes educacionais e 

pedagógicas de forma a garantir o pleno desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, educacional e 

social.  

O presente estudo analisa a organização do ambiente da escola e da sala de aula em escolas públicas 

regulares e discute como a mudança da organização convencional deste ambiente favorece a prática 

pedagógica inclusiva. Uma escola acessível para todos os estudantes assegura o acolhimento de 

cada aluno(a), responde às necessidades individuais e oportuniza participação e aprendizagem 

indiscriminadamente. Assim é fundamental que o ambiente escolar esteja adequado para receber 

crianças diferentes entre si, com tamanho, peso e habilidades distintos. As instituições de ensino 

devem oferecer um ambiente escolar provido de estruturas adequadas para que as crianças e suas 

famílias encontrem situações planejadas intencionalmente que visem a democratização do ensino e 

aprendizagem e do acesso aos bens culturais e educacionais, que proporcionam uma qualidade de 

vida mais justa, equânime e feliz. Nesta comunicação apresentamos os elementos ambientais que 

favorecem a aprendizagem escolar e a influencia da organização do espaço e do conforto na 

aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Os achados do estudo desenvolvido em três escolas 
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publicas de três municípios (João Pessoa, Cabedelo e Bayeux) revelam que as condições 

ambientais não estão previstas no Projeto Pedagógico da Escola e não são pensadas ou planejadas 

previamente pelos docentes: (a) os espaços destinados aos intervalos de aula não são organizados 

para favorecer as brincadeiras cooperativas entre os alunos(as), (b) as salas de aula são  organizadas 

de forma tradicional (uma carteira atrás da outra) sem a preocupação da promoção de atividades 

colaborativas visando a inclusão dos estudantes com dificuldades em determinadas atividades, (c) o 

papel da professora do AEE para, em parceria com a professora da sala de aula regular, planejar a 

organização e conforto neste espaço a fim de aumentar as chances de aprendizagem e sua 

participação nas atividades propostas pela professora. Nesta comunicação, argumentamos que o 

tema organização e conforto nos espaços escolares precisa ser urgentemente introduzido na pauta 

dos estudos sobre formação de professores, práticas pedagógicas e políticas públicas de educação 

inclusiva. 

 

Contato: GGLORISMAR@HOTMAIL.COM; WINDYZ_FERREIRA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Inclusão Escolar de Alunos Com Deficiência Multipla: Um Olhar a Partir dos Indicadores 

do Censo Escolar  

 

AUTORIA: Isabel Matos Nunes, Claudenice Maria Véras Nascimento, Cristiano Félix dos Anjos 

PALAVRAS-CHAVE: MICRODADOS; CENSO ESCOLAR; DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA 

Resumo O presente trabalho analisa as matrículas dos alunos com deficiência múltipla no Norte do 

Estado do Espírito Santo - Brasil, comparando os dados dos municípios de São Mateus, Pedro 

Canário, Conceição da Barra e Jaguaré (todos situados na região norte do Estado), com os 

indicadores do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados por meio dos Microdados do 

Censo Escolar da Educação Básica, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010, as categorias 

analisadas neste banco de dados foram: (a) o número de matrículas de alunos com deficiência 

múltipla nos municípios pesquisados e no Estado do Espírito Santo e (b) as modalidades de ensino 

em que os alunos com deficiência múltipla estão matriculados. Este estudo constatou que houve um 

crescimento significativo do número de alunos com deficiência múltipla matriculados nas escolas 

comuns no Estado e nos municípios pesquisados, a partir do ano de 2009; Indica que com a 

extinção da educação especial substitutiva, os alunos com deficiência múltipla recorreram à 

modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos. O recorte temporal realizado traz a reflexão 

sobre as implicações da publicação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Inclusão Escolar (2008). A análise dos dados dialoga com as pesquisas de JESUS (2011, 2012), 

BUENO e MELLETI (2010), PRIETO (2001), ao corroborarem com a ideia de que as políticas de 

inclusão indicam a necessidade destas se reorganizarem e se adequarem à heterogeneidade de seu 

alunado, promovendo a educação para todos 

Contato: BEL_MNUNES@HOTMAIL.COM; CMVNASCIMENTO@YAHOO.COM.BR; 
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TÍTULO: A educação especial em propostas curriculares de municípios brasileiros para a 

educação infantil  

 

AUTORIA: Ivone Martins de Oliveira  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL. CURRÍCULO. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Resumo O presente trabalho discute sobre a maneira como a educação especial se apresenta em 

propostas curriculares para a educação infantil de municípios de diferentes estados brasileiros. Com 

a promulgação da Lei nº 9.394/96, a educação infantil foi instituída como a primeira etapa da 

educação básica, devendo atender às crianças de zero a cinco anos; a partir de então muitas ações 

têm sido desenvolvidas pelo Ministério da Educação de forma propiciar a organização e o 

funcionamento desse nível de ensino, que está, majoritariamente, sob a responsabilidade dos 

municípios. No bojo desse processo, encontram-se questões, como: o financiamento e o 

atendimento à demanda; as condições de infra-estrutura, a proposta curricular e a formação dos 

profissionais. Como parte dos desafios a serem enfrentados pela educação infantil, encontra-se 

também a adequação das propostas curriculares para atender às necessidades educativas de crianças 

com algum tipo de comprometimento no desenvolvimento. Dessa forma, este texto busca identificar 

e analisar como Secretarias de Educação de dez municípios brasileiros que têm em comum o fato de 

serem capitais de estados da federação, incorporam em suas propostas curriculares para a educação 

infantil as orientações da Política Nacional para Educação Especial. Para isso, foram analisadas 

propostas ou orientações curriculares de dez municípios brasileiros, produzidas entre os períodos 

2006 a 2011. O estudo apontou, entre outros aspectos, que algumas propostas curriculares fazem 

menções esporádicas e pontuais à prática educativa dirigida a crianças que são o público alvo da 

educação especial. Entre as propostas que abordam a educação especial de forma mais consistente, 

destacam-se aspectos, como: informações sobre a legislação; recomendações sobre a acessibilidade 

e a prática educativa e relatos de experiências de educadores. Pode-se constatar que, de modo geral, 

a educação especial compõe essas propostas curriculares ainda de forma pontual, como mais um de 

seus itens e não de maneira integrada e articulada aos demais componentes dessas propostas, o que 

pode interferir na maneira como os profissionais desenvolvem o trabalho educativo, quando tomam 

esses documentos como referência. 

Contato: IVONE.MO@TERRA.COM.BR 
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TÍTULO: Educação inclusiva e equidade: Um estudo de caso com adultos Surdos do ensino 

secundário recorrente noturno  

 

AUTORIA: Joaquim Melro & Margarida César  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUIDADE; EDUCAÇÃO DE ADULTOS, SURDOS, ENSINO 

RECORRENTE NOTURNO. 

Resumo Documentos nacionais e internacionais de política educativa têm vindo a assumir a 

educação de adultos (EA) como elemento-chave de equidade e de inclusividade escolar e social 

(ME, 2004, 2007; UNESCO, 2010). Sublinham a necessidade de os sistemas sociais e educativos 

desenvolverem práticas inclusivas que garantam a todos os adultos equidade no acesso a uma 

educação de qualidade, ao longo da vida. Estes princípios assumem particular relevância para os 

adultos Surdos que frequentam sistemas formais de EA de segunda oportunidade, como o ensino 

recorrente noturno. Visa-se propiciar àqueles que precocemente abandonaram a Escola uma 

oportunidade de obterem qualificação e certificação profissional e escolar, promovendo inclusão 

escolar e social. Contudo, passar dos princípios às práticas é complexo. Em Portugal, os adultos 

Surdos experienciam barreiras no acesso a uma EA de qualidade, vivenciando diversas formas de 

exclusão escolar e social, expressa em baixos níveis de frequência de sistemas formais, altos níveis 

de abandono ou retenção, bem como em baixos níveis de literacia e de empregabilidade dos que os 

concluem (INE, 2008). Urge que a Escola conceba e desenvolva práticas inclusivas de EA que 

respondam adequadamente aos interesses, características e necessidades dos adultos Surdos, 

contribuindo para o sucesso escolar e social destes estudantes. Discutimos os resultados de uma 

investigação desenvolvida numa escola pública de Lisboa, que vivenciava a inclusão de estudantes 

adultos Surdos (N=11), no ensino secundário recorrente noturno. Assumimos uma abordagem 

interpretativa e um design de estudo de caso intrínseco. Os participantes são aqueles estudantes, os 

pares ouvintes (N=6), os professores e outros agentes educativos significativos (N=47), bem como o 

investigador, enquanto observador participante. Os instrumentos de recolha de dados são as 

entrevistas, questionários, tarefas de inspiração projetiva, observação participante, recolha 

documental e conversas informais. Recorremos a uma análise de conteúdo narrativa, fazendo 

emergir categorias indutivas de análise. Os resultados iluminam a premência de a Escola 

desenvolver princípios e práticas inclusivas de EA, valorizando a diversidade linguístico-cultural 

apresentada pelos estudantes Surdos. Evidenciam também a necessidade de o regresso à Escola 
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destes estudantes ser vivenciado como oportunidade de empowerment, efetivando 

consistentemente os princípios de educação inclusiva que subjazem à EA. 

Contato: JOAQUIMMELRO@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Os conceitos de inclusão e reconhecimento e o problema da diversidade nas 

políticas educacionais. Apontamentos sobre o caso brasileiro  

 

AUTORIA: José Geraldo Alberto Bertoncini Poker; Rosimar Bortolini Poker  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, RECONHECIMENTO, DIVERSIDADE, POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

BRASILEIRAS, MULTICULTURALIDADE 

Resumo Em quaisquer perspectivas das Ciências Sociais, os conceitos de inclusão e 

reconhecimento se referem às conflitualidades sociais presentes no cotidiano de sociedades nas 

quais se busca estabelecer a diversidade de modos de vida e visões de mundo, derivadas das 

possibilidades de escolhas ou de condições individuais, e diversidades decorrentes de vinculações 

étnicas contrastantes. As teorias também localizam a existência dos problemas de inclusão e 

reconhecimento no interior das chamadas sociedades multiculturais, que são aquelas constituídas 

por meio das migrações e de outros fatores decorrentes das conseqüências da intensificação do 

processo de globalização, característicos das últimas décadas do século XX, presentes na Europa, 

nos Estados Unidos e no Canadá. Mas as teorias não tratam das demais formas de sociedades 

multiculturais e seus problemas, sobretudo daquelas sociedades constituídas em decorrência do 

processo de colonização no século XVI, e que abrigam em seu interior contrastes étnicos muito 

mais intensos do que os causados pelas migrações no século XX. Notadamente, a sociedade 

multicultural brasileira é composta por povos imigrantes de várias origens, mas a heterogeneidade 

nela presente de fato deve ser atribuída à existência de 800 mil descendentes de povos nativos, 

agrupados em cerca de 200 nações, que falam 180 idiomas diferentes. Tendo isto em vista, o 

presente estudo visou inserir as teorias sobre a inclusão e reconhecimento no contexto da variedade 

étnica existente no Brasil, enfocando as formas pelas quais as atuais políticas educacionais 

consideram a diversidade e o reconhecimento para elaborar e executar ações de inclusão. Para 

atingir este objetivo, foi composto um modelo teórico baseado na análise de Habermas sobre as 

teorias de inclusão e reconhecimento. Em seguida, tratou-se de analisar as concepções de inclusão, 

reconhecimento e diversidade empregadas na elaboração de políticas educacionais no Brasil. Por 

fim, utilizando a mediação do modelo teórico, foram analisadas as políticas educacionais inclusivas 

em execução no Brasil, observando a potencialidade delas em promover inclusão e reconhecimento, 

assegurando as condições para a efetivação da diversidade num contexto complexo de diferenças, 

como este existente na sociedade brasileira. Depois de avaliadas as políticas educacionais, foi 
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notado que o conceito de inclusão nelas adotado reconhece diferenças individuais calcadas em 

aspectos físicos, sensoriais, comportamentais e intelectuais ou distinções derivadas das 

possibilidades de escolhas numa mesma base cultural, mas não é extenso o suficiente para 

equacionar, legitimar e equivaler diferentes modos de vida e visões de mundo, inerentes a bases 

culturais próprias, o que torna as políticas educacionais de inclusão brasileiras insuficientes para 

promover a coexistência das culturas no plano da diversidade. 

Contato: JGPOKER@MARILIA.UNESP.BR; POKER@MARILIA.UNESP.BR 
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TÍTULO: A formação inicial e continuada dos profissionais que atuam nas instituições 

especializadas do estado do Espírito Santo/Brasil: reflexões possíveis  

 

AUTORIA: Karolini  Galimberti PATTUZZO; Carline Santos BORGES; Alice Pilon do NASCIMENTO.  

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA; INSTITUIÇÕES 

ESPECIALIZADAS; EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Resumo O presente artigo tem por foco a formação dos profissionais que atuam na área pedagógica 

das Instituições Especializadas. Assim, temos por objetivo identificar a formação dos profissionais e 

conhecer o processo da formação continuada dos mesmos. O artigo é fruto da pesquisa “Políticas de 

Educação Especial no Espírito Santo: questões atravessadoras na relação instituição especial e 

escola comum” de natureza qualitativa e do tipo etnográfica, no intuito de se analisar e discutir as 

Políticas de Educação Especial no Espírito Santo, com foco para as questões atravessadoras na 

relação instituição especializada e escola comum. Apoiamos nas ideias de Bueno (1999) e Jesus; 

Alves (2011) para nos ajudar a pensar sobre a discussão acerca da formação inicial e continuada dos 

profissionais da Educação Especial. Observamos que embora as Instituições Especializadas 

surgissem com o intuito de oferecer atendimento clínico aos sujeitos atendidos, hoje se acrescentou 

uma proposta pedagógica ao seu atendimento, pois o número de profissionais da área educacional 

corresponde a um terço do quadro geral. Em assim sendo, podemos concluir que há uma intenção 

de afastamento do propósito inicial de sua criação. Concluímos que a formação inicial não é 

suficiente para habilitar o profissional a trabalhar com o público-alvo da Educação Especial. Desta 

forma, buscam o ingresso nos cursos de Pós-Graduação na tentativa de se profissionalizarem nesta 

área e na medida do possível promoverem formação em contexto. Mas até que ponto estas 

formações tem repercutido no saber-fazer dos profissionais no intuito de que o aluno público-alvo 

da Educação Especial tenha um desempenho na aprendizagem na escola regular? 

Contato: KAROLINIPATTUZZO@HOTMAIL.COM; CARLINEBORGES@HOTMAIL.COM; 

ALICE.PILON@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: Instituição especializada/escola comum: onde estão as matriculas dos sujeitos 

público alvo da educação especial?  

 

AUTORIA: KAROLINI GALIMBERTI PATTUZZO; ISABEL MATOS NUNES 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA; MATRICULAS; POLÍTICAS PÚBLICAS 

Resumo O estudo tece reflexões sobre a garantia da matrícula na escola regular dos sujeitos 

público-alvo da educação especial a partir de um recorte dos resultados da pesquisa: “Políticas de 

Educação Especial no Espírito Santo: questões atravessadoras na relação instituição especializada e 

escola comum”, realizada no período de 2010-2012, a qual analisa a política educacional de 

atendimento praticado nas Instituições Especializadas no Estado do Espírito Santo (Brasil). A 

metodologia utilizada foi a pesquisa do tipo etnográfico, utilizando como procedimentos grupo 

focal, questionário semiestruturado, análise de documentos, visitas às Instituições Especializadas e 

entrevistas coletivas semiestruturadas. Porém, para o presente artigo, nos focalizamos nas 

informações contidas no questionário semiestruturado e grupo focal no que tange sobre a matrícula 

dos sujeitos público-alvo da educação especial atendidos pelas instituições especializadas. Para 

nossa discussão, utilizamos os principais documentos legais brasileiros que tratam do direito à 

educação das pessoas em situação de deficiência e autores como Padilha (2007), Meirieu (2002, 

2005), Freitas (2009), dentro outros que contribuem com nossas reflexões. A pesquisa apresenta um 

panorama das matriculas dos sujeitos que frequentam as instituições especializadas comparadas às 

matriculas no ensino comum. Podemos concluir que a Política Educacional do Estado do Espírito 

Santo (Brasil) ainda tem muitos desafios para que se efetive o direito à educação dos alunos 

público-alvo da educação especial. 

Contato: KAROLINIPATTUZZO@HOTMAIL.COM; BEL_MNUNES@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: O Acompanhamento Pedagógico como Instrumento Educativo no Processo de Ensino 

Aprendizagem de Crianças e Adolescentes com Necessidades Especiais no Abrigo Moacir Alves  

 

AUTORIA: Clemência Maia Vital, Katiania Barbosa de Oliveira, Vanúbia Almeida de Miranda  

PALAVRAS-CHAVE: ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INCLUSÃO. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

Resumo O presente artigo trata do Acompanhamento pedagógico como instrumento no processo de 

ensino aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais no Abrigo 

Moacir Alves na cidade de Manaus-Amazonas. O que nos motivou a realizar este estudo foi 

compreender de que maneira o acompanhamento pedagógico é realizado neste local. O objetivo 

deste foi analisar de que maneira o acompanhamento pedagógico auxilia no processo de ensino 

aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais, verificar as políticas 

públicas inclusivas na atualidade com relação ao acompanhamento de crianças com necessidades 

especiais, identificar práticas pedagógicas desenvolvidas no abrigo. Para realização deste, 

utilizamos o método dialético através de pesquisa bibliográfica e de campo, com observação 

indireta, entrevista semiestruturada e questionário aberto, análise documental: ficha individual do 

aluno, registro escolar, laudos médico. No que se refere aos sujeitos da pesquisa trabalhamos com 

04 Crianças com NEE; 01 pedagogo, 01 Psicopedagoga; 01 Psicólogo; 01 fonoaudióga e 01 

Assistente social, totalizando 09 sujeitos. Os resultados obtidos no que diz respeito à Unidade de 

Acolhimento investigada, constatamos que esta dá valor a cada um dos seus acolhidos e procura 

validar os direitos que lhes assistem, enfrentam diversas barreiras como: dificuldade em agendar 

consultas, falta de apoio por parte do Estado e infelizmente, o preconceito que é a principal barreira. 

O acompanhamento pedagógico existe apenas há três meses, pois antes tinham uma visão 

assistencialista. Atualmente trabalham com equipe interdisciplinar composta por: 01 pedagogo, 01 

psicólogo, 01 psicopedagoga, 01 fonoaudióloga e 01 assistente social. As práticas pedagógicas 

inseridas na sala de Acompanhamento pedagógico estão baseadas nas Teorias de Jean Piaget, 

Vygotsky e Gardner, levando em consideração o aspecto da Ludicidade que é de suma importância 

para o desenvolvimento cognitivo da crianças/pessoas com necessidade especiais. Atualmente há 

um discurso favorável à inclusão de pessoas com necessidades especiais, não apenas no contexto 

escolar, mas em vários segmentos da nossa sociedade, no entanto o que vemos são pessoas que 

continuam vítimas de preconceito e estigma, por serem consideradas diferentes. As conquistas 
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maiores em relação aos direitos destas pessoas são o quantitativo de leis, declarações e outros, 

mas a grande dificuldade é fazer com que essas leis consigam ser efetivadas e venham beneficiar a 

vidas de todos. Desta maneira o presente trabalho é de grande relevância para a sociedade, tanto 

para a pesquisa e produção na área, como também para denunciar a realidade encontrada em nosso 

capo de pesquisa e chamar a sociedade civil para agir frente ao descaso com vida, a educação de 

pessoas com necessidades especiais, sejam crianças ou adultos. 

Contato: ANEOLIVEIRA20@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: As Práticas Pedagógicas na Sala de Recurso Multifuncional: O Olhar Dos 

Professores de Educação Especial  

AUTORIA: Larissy Alves Cotonhoto 

PALAVRAS-CHAVE: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SALA DE RECURSO 

MULTIFUNCIONAL E PRÁTICAS CURRICULARES. 

Resumo O presente texto apresenta algumas reflexões realizadas sobre as práticas curriculares 

desenvolvidas nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) a partir de relatos de professores de educação especial da rede metropolitana 

de Vitória/ES/BR. Os encontros tiveram uma estrutura previamente definida pelo projeto de 

pesquisa nacional, a partir de três grandes eixos, a saber: formação de professor, avaliação e o 

atendimento educacional especializado do aluno com indicação à educação especial. Tomamos 

como foco desta pesquisa o AEE. Iniciamos nossa interlocução pontuando sobre o AEE e a SRM, 

que nos lançam alguns desafios, entre eles podemos citar as questões curriculares que norteiam os 

fazeres na educação especial. Associamos as propostas e as práticas atuais às questões legais sobre 

o Atendimento Educacional Especializado e aos fazeres tradicionalmente atribuídos à educação de 

sujeitos com deficiência. Teoricamente, adotamos a abordagem histórico-cultural, especialmente as 

obras de Vigotski (1989, 2010), como fonte para entender e dialogar com os dados produzidos. Para 

discorrermos com as práticas pedagógicas, optamos pelas ideias de prática e currículo de Sacristán 

(1999) e Mendes-Lunardi, Silva e Pletsch (2011). Pela via dos relatos e conversação com os 

professores em situação de grupo focal, buscamos compreender as práticas curriculares de 

professores que atuam em SRM e essa prática dentro da organização curricular da escola regular. A 

partir do desenho inicial e da busca por pistas que ajudassem a entender todas essas práticas 

escolares, percebemos que as falas dos professores indicam práticas curriculares ainda em processo 

de reflexão e construção, com vistas a ser inclusivas; uma organização curricular da escola e do 

AEE distintas; e uma pouca inter-relação entre as práticas desenvolvidas nos atendimentos 

especializados e os processos de ensino e aprendizagem em sala de aula. Consideramos importante 

nos atentarmos para os sentidos produzidos pelos professores de AEE sobre suas práticas, pois estes 

demonstraram que, por estarem disponibilizando aos alunos atendimentos especializados às suas 

diferenças em espaços e tempos diferentes da sala de aula, ainda sentem dificuldades de estabelecer 

um canal de comunicação válido no contexto escolar. 

Contato: LARISSYAC@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: Vozes de Estudantes com Deficiência: Percepções e Concepções Sobre a Avaliação 

Escolar  

 

AUTORIA: Lauriceia Tomaz da Silva  

PALAVRAS-CHAVE: ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA- AVALIAÇÃO 

Resumo Na educação brasileira contemporânea, as práticas avaliativas vivenciadas pelos estudantes 

com deficiência ainda constitui tema pouco explorado em pesquisas. Em particular, há uma lacuna 

de conhecimentos sobre como estes estudantes percebem a própria experiência educacional. Esta 

comunicação surge a partir dos resultados da Pesquisa de Mestrado ESTUDO SOBRE OS 

PROCESSOS AVALIATIVOS E A PROMOÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA tendo como foco a concepção dos 14 estudantes, matriculados no ensino médio 

sobre o processo avaliativo vivenciado por eles no cotidiano escolar e suas percepções sobre as 

práticas avaliativas. Como objetivo definiu-se caracterizar a percepção deste grupo de estudantes 

com relação às práticas pedagógicas adotadas por seus professores na sala de aula regular. O campo 

se constitui de cinco escolas da rede estadual de Pernambuco/Brasil. Utiliza-se da pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório e, na análise dos dados, adota como referência o campo de 

conhecimento dos Estudos Culturais e da Educação Inclusiva. Conclui-se, que o processo avaliativo 

permanece excludente apesar da Lei de Diretrizes da Educação Brasileira (BRASIL, 1996) e das 

diretrizes da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008). Assim, urge a necessidade de se instituir nas escolas (a) maior diálogo entre 

professor e estudantes, (b) adaptações de materiais avaliativos, (c) respeito ao ritmo de cada 

educando (a) e (d) apoio de especialistas sempre que necessário. Por fim, os achados mostram que, 

no ensino médio, o serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) não oferece o que a 

política educacional de inclusão do estudante com NE determina, necessitando dessa forma de um 

maior investimento para que de fato se concretize nas redes de ensino dos estados brasileiros. 

Argumenta-se, neste trabalho, que uma das alternativas para se romper com as práticas avaliativas 

excludentes ainda vigentes nas escolas é a criação de oportunidades de compartilhamento das 

experiências entre os envolvidos (as) no processo educacional, o que implica necessariamente em 

criar oportunidades para os estudantes com deficiência se expressar, serem ouvidos. 

Contato: LAURICEIATOMAZ@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Progressão Continuada dos Estudos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 

Contribuições da Neurociência Cognitiva  

 

AUTORIA: Lijamar de Souza Bastos; Marcelo Paraíso Alves 

PALAVRAS-CHAVE: PROGRESSÃO CONTINUADA; NEUROCIÊNCIA COGNITIVA; ENSINO; 

APRENDIZAGEM 

Resumo A presente pesquisa pretende discutir as consequências da prática de reprovação presente 

nas ações pedagógicas do professor de Angra dos Reis, nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como abordar as concepções e implicações da Progressão Continuada nos 

referidos anos de escolaridade. A intenção é compreender as possíveis contribuições da 

Neurociência Cognitiva em seus aspectos neuroanatomofisiológicos para a prática docente junto aos 

discentes da educação básica, mais especificamente dos três anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Da mesma forma, fez-se necessária a reflexão acerca das influências socioculturais no 

desenvolvimento cognitivo do discente, durante o processo de ensino-aprendizagem. As discussões 

e questionamentos que emergiram do estudo subsidiaram a elaboração de um curso com a temática 

em questão – neurociência, aprendizagem, cognição e Progressão Continuada. O curso surgiu como 

uma tentativa de contemplar a formação de professores na implantação da avaliação a partir da 

Progressão Continuada no município de Angra dos Reis-RJ. O referencial teórico utilizado para 

fundamentar a pesquisa emergiu dos estudos de Vygotsky e Luria. O pensamento dos autores 

auxiliou na reflexão sobre as especificidades funcionais dos processos mentais superiores do 

cérebro e a aprendizagem, o que nos possibilitou uma melhor compreensão dos pressupostos do 

sistema de Progressão Continuada no referido município. A metodologia utilizada neste trabalho 

desenvolveu-se por intermédio de ações complementares, conforme disposto a seguir: primeira, a 

revisão da literatura; segunda, a investigação realizada no município de Angra dos Reis-RJ para a 

elaboração da pesquisa. É relevante salientar que foi utilizada a abordagem de estudo qualitativa, 

procurando investigar as ações pedagógicas dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem no referido município. A terceira ação tratou das demandas necessárias para a 

elaboração do produto, do curso para os profissionais da educação e em decorrência, do material de 

apoio a ser utilizado pelos docentes. A quarta ação refere-se à discussão dos resultados ao longo do 

estudo, articulando a teoria e metodologia na tentativa de interagir com os dados produzidos na 
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pesquisa e as considerações epistemológicas dos diversos autores utilizados para fundamentar 

o trabalho. 

Contato: LIJAMAR.BASTOS@IG.COM.BR; MARCELOPARAISO1@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: “A comunicação de crianças com perturbação do espectro do autismo”  

 

AUTORIA: Lisa João Viana Teixeira 

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO, COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM, ESTRATÉGIAS. 

Resumo As perturbações do espectro do autismo (PEA) afetam a interação social, a comunicação 

social e a variedade de interesses e comportamento. A perturbação que ocorre ao nível da 

comunicação verbal e não verbal é de uma enorme variabilidade. O Terapeuta da Fala tem como 

objetivo potencializar e promover o desenvolvimento da comunicação, linguagem e fala, de acordo 

com as características e potencialidades de cada indivíduo com PEA. Quando necessário pode 

ocorrer o recurso à comunicação aumentativa ou alternativa. Pode ocorrer o recurso a signos 

gestuais, gráficos ou tangíveis, assim como à alta ou baixa tecnologia. Como se pretende que a 

criança tenha uma comunicação funcional em todos os contextos que frequenta, é importante que 

exista também um conhecimento acerca de estratégias que poderão facilitar a mesma. O texto que 

se segue tem como base uma revisão da bibliografia.  

Palavras-chave: Autismo, Comunicação, Linguagem, Estratégias. 

Foi o Pedopsiquiatra Leo Kanner que usou pela primeira vez, em 1943, a palavra autismo para se 

referir a 11 crianças com uma perturbação que, até à data, não tinha sido descrita (Ozonoff & 

Rogers, 2003; Volkmar, Chawarska & Klin, 2008; Coelho & Aguiar, 2011). Foi referida “uma 

incapacidade fundamental para se relacionarem com os outros, incapacidade para usarem a 

linguagem enquanto veículo de significados e um desejo obsessivo de imutabilidade” (Ozonoff & 

Rogers, 2003, p. 26). Hans Asperger, em 1944, descreveu também um grupo de crianças em muito 

semelhantes às que haviam sido caraterizadas por Kanner, denominando a perturbação como 

“Autistic psychopathy” (Oliveira, 2009, p. 279). No entanto, a comunicação de Asperger foi escrita 

em alemão, no fim da Segunda Guerra Mundial, pelo que permaneceu desconhecida pela 

comunidade científica internacional durante cerca de 4 décadas, só se tornando acessível em finais 

dos anos 80, do século XX (Cumine, Leach & Stevenson, 2006; Coelho & Aguiar, 2011). A 

publicação de Kanner lançou muita controvérsia e, nas duas décadas seguintes, surgiram outros 

termos usados de modo confuso relativamente a este diagnóstico.  

Em 1979, Lorna Wing e Judith Gould, efetuaram um estudo epidemiológico num bairro Londrino, 

onde concluíram que as dificuldades que caraterizam o autismo podem ser relatadas segundo uma 

“Tríade de Limitações” (Cumine et al., 2006, p. 9). Salientaram a “natureza fundamentalmente 
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social das três áreas de dificuldades associadas: limitação da interação social; limitação da 

comunicação social; limitação da imaginação social, do pensamento flexível e do jogo simbólico.” 

(Cumine et al., 2006, p.9). As autoras usaram o termo “espectro autista” para permitir uma 

definição mais abrangente da perturbação, uma vez que constataram que algumas das crianças 

observadas não se integravam totalmente na caraterização efetuada por Kanner, mas “mesmo assim 

tinham dificuldades significativas nas três áreas da tríade” (Cumine et al., 2009, p. 10).  

Segundo o DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), “as perturbações do espectro do 

autismo envolvem limitações das relações sociais, da comunicação verbal e não verbal e da 

variedade dos interesses e dos comportamentos. Existem 5 diagnósticos específicos do espectro do 

autismo (ou Perturbações Globais do Desenvolvimento, designação usada pelo DSM-IV-TR que é 

sinónima de PEA). Estas incluem a perturbação autística, a perturbação de Asperger, a perturbação 

de Rett, a perturbação desintegrativa da segunda infância e a perturbação global de 

desenvolvimento sem outra especificação” (Ozonoff e Rogers, 2003, p. 27).  Na parte social, “os 

sintomas incluem défice acentuado no uso de comportamentos não verbais (por exemplo, contacto 

visual, expressão facial, gestos) reguladores da interação social, incapacidade para desenvolver 

relações com os companheiros adequadas ao nível de desenvolvimento, reduzida tendência para 

partilhar prazeres ou interesses com os outros e limitada reciprocidade social ou emocional” 

(American Psychiatric Association, 2000, citada por  Ozonoff e Rogers, 2003, p. 27-28). Ao nível 

da comunicação, os défices “incluem atraso ou ausência do desenvolvimento da linguagem oral, 

dificuldade em iniciar ou manter uma conversação, linguagem idiossincrática ou repetitiva e défice 

de jogo realista ou imitativo” (American Psychiatric Association, 2000, citada por  Ozonoff e 

Rogers, 2003, p. 28). Ao nível dos padrões de comportamento, interesses e atividades, “existem 

frequentemente interesses absorventes e invulgares, adesão inflexível a rotinas não funcionais, 

movimentos corporais estereotipados e preocupação com partes ou qualidades sensoriais de objetos 

(American Psychiatric Association, 2000, citada por  Ozonoff e Rogers, 2003, p. 28). “A 

Perturbação de Asperger […] tem em comum com o autismo as incapacidades sociais e os 

comportamentos restritos e repetitivos, mas as capacidades de linguagem encontram-se bem 

desenvolvidas e o funcionamento cognitivo não tem défices” (Ozonoff e Rogers, 2003, p. 28).  

A perturbação que ocorre ao nível da comunicação verbal e não verbal, nas crianças com PEA, 

assume uma enorme variabilidade, podendo ocorrer casos em que as crianças nunca chegam a 

adquirir linguagem verbal oral (Cumine et al., 2006; Coelho & Aguiar, 2011). Em outros pode 

ocorrer o uso de um vocabulário restrito ou algumas frases aprendidas que podem ser usadas de 

forma repetitiva e descontextualizada (Bandeira de Lima, 2012). É, também, usual ser observada 
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ecolália, ou seja a repetição de palavras, frases ou expressões, podendo esta ocorrer de modo 

imediato (quando repetida logo após ter sido proferida a primeira vez) ou retardada/diferida 

(quando referida novamente, horas, dias ou mesmo semanas após ter sido dita a primeira vez). 

Também se observam situações em que a linguagem verbal oral é produzida de forma 

aparentemente correta, mas com tendência para ser formal ou pedante, estando o seu conteúdo 

alterado ou sendo descontextualizado (Cumine et al., 2006; Bandeira de Lima, 2012). Pode haver 

tendência para uso de termos demasiadamente rebuscados para a sua faixa etária, assim como o 

facto de o conteúdo ser habitualmente repetitivo e restrito aos interesses da criança (Coelho & 

Aguiar, 2011; Bandeira de Lima, 2012). A maior parte apresenta, também, alterações ao nível da 

prosódia, uma vez que a entoação, o volume da voz, a velocidade, o ritmo ou a acentuação podem 

ser estranhas (Coelho & Aguiar, 2011; Bandeira de Lima, 2012). No extremo mais ligeiro do 

espectro, podem não ser observadas dificuldades na aquisição de vocabulário ou esta pode mesmo 

ser superior ao esperado, mas em todos os indivíduos com PEA são manifestados problemas, mais 

ou menos marcados, na interpretação dos significados das palavras e dos enunciados subjetivos, que 

se traduzem na interpretação literal das palavras ou frases que são ouvidas (Coelho & Aguiar, 

2011). É evidente uma alteração ao nível da pragmática em todos os indivíduos com PEA, ou seja, 

problemas em usar a linguagem com um objetivo de comunicar, adequadamente ao contexto social 

(Coelho & Aguiar, 2011). As pessoas com PEA manifestam muitas dificuldades em perceber que a 

linguagem é um instrumento de intercâmbio emocional e social (Coelho & Aguiar, 2011).  

É através de comportamentos não verbais, como o contato ocular, a voz e gestos que regulam o 

comportamento, a interação social e a atenção conjunta, que se inicia a aquisição e desenvolvimento 

da linguagem (Peixoto & Varela, 2009). Nas PEA são evidentes os problemas na atenção conjunta e 

no uso de símbolos. Quanto à primeira, observam-se dificuldades na alternância do olhar entre um 

determinado objeto que pretende e o adulto, no seguir o apontar do adulto, assim como em ser 

capaz de dirigir a atenção da outra pessoa para fatos ou objetos, com a finalidade de ocorrer uma 

partilha (Perissinoto, 2003; Peixoto & Varela, 2009). No uso de símbolos, há problemas “na 

aprendizagem de símbolos convencionais e partilhados, evidente na dificuldade de uso de gestos e 

palavras convencionais, no usar objetos funcionalmente e brincar de forma simbólica” (Wetherby et 

al., 2000 & Prizant et al., 2006, citados por Peixoto de Varela, 2009, p. 145). 

Uma criança com PEA não tenta compensar as dificuldades que tem em termos verbais, recorrendo 

ao uso da comunicação não verbal, sendo limitado o uso de gestos (o mostrar, apontar ou acenar são 

escassos ou mesmo inexistentes) (National Research Council, 2001, citado por Peixoto e Varela, 

2009). Pelo contrário, são observados gestos primitivos para comunicar, como o prolongamento do 
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membro (Varela e Peixoto, 2009), ou seja, a condução do adulto ao local que pretende, 

puxando-o e manipulando a sua mão, sem estabelecer contato ocular direto. Há também imensa 

dificuldade em perceber a informação transmitida pela parte não verbal, ou seja através de gestos, 

postura corporal, expressões faciais ou tom de voz (Coelho & Aguiar, 2011).  

Sendo o Terapeuta da Fala o responsável pela avaliação, intervenção e prevenção nas alterações ao 

nível da comunicação, linguagem, fala, motricidade orofacial, voz e deglutição, o seu papel junto de 

pessoas com PEA é essencial (AMA, 2010). A melhoria significativa da qualidade de vida das 

pessoas com PEA e dos seus familiares, passa pela promoção e potencialização da comunicação e 

linguagem das mesmas, respeitando a sua individualidade (AMA, 2010). No que diz respeito à 

intervenção, um facto que reúne o consenso de todos os investigadores, é a necessidade de esta 

ocorrer o mais precocemente possível (Coelho & Aguiar, 2011). O Terapeuta da Fala deverá 

promover o uso de uma comunicação o mais funcional possível, o desenvolvimento da linguagem e 

da fala, de acordo com a individualidade e as características de cada criança e recorrer, quando 

necessário, ao uso da comunicação aumentativa ou alternativa (CAA) (AMA, 2010). Segundo 

referiram Goldstein (2002) e Howlin (2006) (citados por Peixoto e Varela, 2009) o uso da CAA é 

essencial para facilitar e potenciar o desenvolvimento da comunicação nas crianças com PEA. É 

importante referir também que “um programa verdadeiramente efetivo deve dirigir-se não só à 

aquisição de formas de comunicação mais eficazes, mas também ao desenvolvimento da 

compreensão (verbal e não verbal) aumento da motivação para a comunicação e aumento da 

capacidade de abstracção e imaginativa” (Wetherby et al., 2000 & Charman et al., 2006, citados por 

Peixoto e Varela, 2009, p. 173).  

A comunicação alternativa refere-se a qualquer forma de comunicação que seja diferente da fala 

(ex.: signos gestuais e gráficos, escrita, etc.), enquanto que a aumentativa se trata de uma forma de 

comunicar de apoio ou complementar, com o objetivo de potencializar e apoiar a fala, mas também 

proporcionar uma forma de comunicar caso a pessoa não desenvolva a fala (Von Tetzchner e 

Martinsen, 2000; Peixoto e Varela, 2009). As pessoas com PEA podem usar várias formas de 

comunicação alternativas, que se podem vir a transformar em formas de comunicação aumentativas, 

dependendo do desenvolvimento de cada indivíduo. Podem ser usadas com indivíduos não verbais, 

mas também com os verbais, que manifestem dificuldades para expressar as suas necessidades 

(Ministry of Education, 2000). Podem variar desde o uso de baixa tecnologia (os que não requerem 

o uso de eletricidade) a alta tecnologia (mais sofisticados, com recurso ao computador) (Ministry of 

Education, 2000). Os sistemas alternativos ou aumentativos são constituídos por signos gráficos 

(produzidos graficamente, tais como SPC, PIC, etc.), signos gestuais (realizados com as mãos, tais 
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como língua gestual ou gestos do Programa de Linguagem Makaton) ou ainda por signos 

tangíveis (compostos por objetos ou partes dos mesmos) (Von Tetzchner e Martinsen, 2000). As 

escolhas, em termos de CAA, variam e devem ser tomadas de forma cuidadosa, após uma avaliação 

da criança, na área de Terapia da Fala. Os estudos relativos ao uso de signos gestuais são escassos, 

mas é evidente que o uso combinado dos gestos e da fala facilita o desenvolvimento desta última e 

da linguagem, comparativamente ao uso isolado da fala por parte dos interlocutores (Peixoto e 

Varela, 2009). Tendo em consideração que as crianças com PEA revelam boas competências de 

caráter visual, a aprendizagem baseada em estímulos visuais tem vindo a demonstrar ser efetiva 

(Goldstein, 2002, citado por Peixoto e Varela, 2009). Estudos têm vindo a demonstrar que os signos 

gráficos icónicos são os mais fáceis de aprender (Koul, 2001 & Mirenda, 2001, citados por Peixoto 

& Varela, 2009). Como vantagens, os signos gráficos estão sempre disponíveis e são de fácil 

compreensão para o interlocutor; como desvantagens evidencia-se a lentidão do processo 

comunicativo e a pouca flexibilidade (Peixoto e Varela, 2009). O PECS (Pictures Exchange 

Communication System) é um dos programas de intervenção que usa signos gráficos – “trata-se de 

uma abordagem sistemática para o treino comunicativo, que usa um conjunto standardizado de 

signos gráficos, cadernos de comunicação e tabelas de comunicação” (Howlin, 2006, citado por 

Peixoto de Varela, 2009, p. 174). Peixoto e Varela (2009, p. 175), salientam que “ 

independentemente do sistema escolhido, para que a intervenção tenha realmente valor, é crucial 

que os signos estejam acessíveis, tanto para a criança como para aqueles que vivem e trabalham 

com ela. Nenhum sistema terá sucesso, a não ser que seja reforçado numa grande variedade de 

settings.” 

Tendo em consideração o que tem vindo a ser referido, é de extrema importância que os Professores 

(de Ensino Regular e Educação Especial) tenham conhecimento acerca das características 

comunicativas de um indivíduo com PEA, para que se possam melhor adequar a elas. O 

conhecimento acerca da CAA é também crucial. De seguida, serão expostas algumas estratégias que 

podem potenciar e melhorar a comunicação das pessoas com PEA (Ministry of Education, 2000; 

Von Tetzchner e Martinsen, 2000; Kluth, 2003; Cumine et al., 2006; Gonçalves et al., 2008): 

- simplifique a linguagem utilizada e use intruções concretas e diretas; 

- seja explícito e claro quando der alguma orientação à criança; 

- dirija-se à criança dizendo o seu nome, antes de lhe dizer o que pretende dela; 

- quando uma ordem ou instrução for muito complexa, recomenda-se que ocorra uma divisão em 

pequenos passos, de modo a que seja dada uma instrução de cada vez; 
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- usar suportes visuais, sempre que necessário, uma vez que estes melhoram a compreensão do 

discurso por parte destas crianças; 

- dar tempo à criança para que a informação seja processada e para que esta responda; 

- tente perceber e responder a todas as tentativas de comunicação por parte da criança: adquira 

conhecimento sobre a sua forma específica e individual de comunicar; 

- crie oportunidades para promover a comunicação; 

- tenha em atenção a dificuldade que existe (dependendo de cada criança) em adquirir novo 

vocabulário: as crianças precisam de saber que tudo no nosso mundo tem um nome; necessitam 

também de aprender que o uso de palavras ou representações visuais, os ajudará a comunicar as 

suas necessidades e desejos; 

- tenha em atenção que muitas crianças podem beneficiar do uso de sistemas aumentativos ou 

alternativos de comunicação: procure informação e estratégias junto do Terapeuta da Fala que 

acompanha a criança; 

- tente chamar a atenção da criança para o uso de gestos, do contato ocular, assim como das 

expressões faciais;  

- não assuma que a criança vai entender as suas intenções a partir do seu comportamento; 

- tenha a certeza que a criança está a prestar atenção ao assunto ou atividade que lhe está a 

transmitir. 

Considerações finais: 

Para uma criança com PEA, o nosso mundo é muito complexo e estranho. É necessário que os 

intervenientes no contexto escolar conheçam as características comunicativas das PEA, assim como 

algumas estratégias para facilitar a mesma. Só assim se poderão melhor adequar e reagir em todas 

as situações comunicativas. 

Bibliografia 

AMA – Associação de Amigos do Autismo (2010). Terapia da Fala. Acedido em março 12, 2013, 

em http://www.ama-autismo.pt/index.php/servicos/terapia-da-fala.  

Bandeira de Lima, C. (2012). As Perturbações do espectro do Autismo – Diagnóstico. In Bandeira 

de Lima, C. (Coord.), Perturbações do espectro do Autismo – Manual Prático de Intervenção (2ª 

Edição Revista) (1-12). Lisboa: Lidel – Edições técnicas, lda. 

Coelho, A.M. & Aguiar, A.I. (2011). Intervenção Psicoeducacional Integrada nas Perturbações   do 

espectro do Autismo: Um Manual para Pais e Professores. Porto: Edição de Autor. 

Cumine, V., Leach, J. & Stevenson, G. (2006). Compreender a Síndroma de Asperger: Guia Prático 

para Educadores. Porto: Porto Editora. 



 

PARTE III  | Pág. 80  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Gonçalves, A., Carvalho, A., Mota, C.P., Lobo, C., Correia, M.C., Monteiro, P.L., Soares, R.S. & 

São Miguel, T. (2008). Unidades de Ensino Estruturado para alunos com perturbações do espectro 

do autismo: Normas orientadoras. Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular e 

Direcção de Serviços da Educação Especial e do Apoio Socio-Educativo. 

Kluth, P. (2003). “You’re Going to Love This Kid!” – Teaching Students with Autism in the 

Inclusive Classroom”. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Ministry of Education. (2000). Teaching Students with Autism – A Resource Guide for Schools. 

Victoria: British Columbia.  

Oliveira, G. (2009). Autismo: Diagnóstico e orientação. Parte I – Vigilância, rastreio e orientação 

nos cuidados primários de saúde. Acta Pediátrica Portuguesa, 40 (6), 278-287.Ozonoff, S. & 

Rogers, S. (2003). De Kanner ao Milénio: Avanços científicos que moldaram a prática clínica. In 

Ozonoff, S., Rogers, S. & Hendren, R., Perturbações do espectro do Autismo: Perspcetivas da 

Investigação Actual (25-56). Lisboa: Climespsi Editores. 

Peixoto, V. & Varela, I. (2009). A eficácia da intervenção em Terapia da Fala em crianças com 

PEA. In Peixoto, V. & Rocha, J. (Org.) Metdologias de Intervenção em Terapia da Fala (1º 

Volume) (141-192). Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa. 

Perissinoto, J. (2003). Histórico do Autismo. In Perissinoto, J. (Org.) Conhecimentos essenciais 

para atender bem a criança com Autismo (15-21). São Paulo: Pulso Editorial. 

Volkmar, F.R., Chawarska, K. & Klin, A. (2008). Autism Spectrum Disorders in Infants and 

Toddlers: An Introduction. In Volkmar, F.R., Chawarska, K. & Klin, A., Autism Spectrum 

Disorders in Infants and Toddlers: Diagnosis, Assessment and Treatment (1-22). New York: The 

Guilford Press. 

Von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2000). Introdução à Comunicação Aumentativa e Alternativa. 

Porto: Porto Editora. 

 

Contato: LISAVIANATEIXEIRA@GMAIL.COM 

  



 

PARTE III  | Pág. 81  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

TÍTULO: A utilização da Informática na Educação como fonte rica em estímulos cerebrais 
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Resumo A utilização das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) deve ser encarada 

pela escola como forma de melhorar a aprendizagem com estratégias dinâmicas e criativas, 

permitindo ao aluno o criar, o pensar e o argumentar. Além disso, o aluno poderá descobrir novos 

conhecimentos, o que favorecerá o exercitar do cérebro, ou seja, os dois hemisférios cerebrais, por 

meio da plasticidade cerebral, de forma dinâmica, intensa e ativa, já que as atividades serão 

realizadas ora com a mão esquerda, ora com a direita, despertando novas habilidades e trazendo 

inúmeros benefícios aos alunos. É preciso demonstrar que o computador pode ser utilizado como 

ferramenta para exercitar o cérebro através de atividades diversificadas e vinculadas a trabalhos 

pedagógicos com a finalidade de facilitar o aprendizado, possibilitando caminhos alternativos aos 

do currículo escolar para que alunos com e sem necessidades especiais possam desenvolver suas 

capacidades e potencialidades. Pode-se concluir que, com o uso do computador, podemos 

desenvolver inúmeras atividades, como desenhar na tela, criar histórias, histórias em quadrinhos, 

roteiros, personagens, poesias, dentre outras, são suficientemente ricas e complexas, permitindo o 

desenvolvimento de uma série de habilidades que ajudam na solução de problemas, levando o aluno 

a aprender através de seus erros. Isso contribuirá para o desenvolvimento, inclusive da 

autoconfiança, dando capacidade para a criança evoluir com as ações criativas e independentes. 
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Resumo TERAPIA OCUPACIONAL E PROFESSOR NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

HABILIDADES MOTORAS E DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM PARALISIA 

CEREBRAL. BALEOTTI, Luciana Ramos1, SANTOS, Ludmila Aparecida2, ZAFANI, Mariana 

Dutra3. Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, campus de Marília/SP/Brasil. Nos últimos anos 

tem-se enfatizado a importância de ações intersetoriais entre a saúde e educação no contexto da 

educação inclusiva de alunos com as mais variadas deficiências. Entretanto, pouco se sabe sobre as 

possibilidades da parceria entre terapeutas ocupacionais e professores na inclusão de alunos com 

paralisia cerebral, especificamente em relação às formas de avaliação que possibilitem o 

estabelecimento de estratégias de intervenção conjuntas. Objetivou-se avaliar as habilidades 

motoras de crianças com paralisia cerebral no desempenho de atividades escolares e propor 

estratégias para viabilizar a participação dessas crianças em atividades. Participaram do estudo duas 

crianças com paralisia cerebral, sendo uma do gênero feminino com diparesia, denominada C1 e 

outra do gênero masculino com hemiparesia, denominada C2, ambas inseridas em classe regular da 

Educação Infantil II, e seus respectivos professores. Para a coleta de dados foram utilizados dois 

instrumentos, sendo: 1) roteiro de entrevista aplicado individualmente ao professor, objetivando a 

identificação de três atividades elencadas pelo mesmo como difíceis de a criança realizar; 2) Escala 

de Habilidade Motora da School-AMPS. Esta foi utilizada para coletar os dados durante a 

observação de procedimento de filmagem de cada criança em ambiente naturalístico, realizando as 

atividades previamente indicadas pelo professor durante a entrevista. A partir da observação da 

filmagem o desempenho de cada criança foi avaliado e pontuado na escala motora da School-

AMPS. A análise de dados da entrevista foi subsidiada pela abordagem qualitativa e a análise de 

dados da School-AMPS foi feita com base na pontuação obtida pela criança em cada um dos itens 

da escala motora. Os resultados da entrevista revelaram que, na percepção do professor, as 

atividades difíceis de as crianças realizarem se referiam aquelas que demandam coordenação 

motora fina e manuseio de materiais escolares, tais como escrita, pintura, recorte e colagem. Os 
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dados da School-AMPS evidenciaram as habilidades e os aspectos funcionais que podem ser 

estimulados pelo professor no contexto educacional. Este estudo possibilitou verificar a participação 

e/ou a restrição em atividades reais e significativas para o sujeito, bem como intervenções 

interdisciplinares, entre terapeutas ocupacionais e professores, no processo de inclusão de alunos 

com paralisia cerebral.  

________________________________ 

1Doutora em Educação, Docente do Curso de Terapia Ocupacional do Departamento de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, UNESP – Marília, SP/Brasil. E-mail: 

baleotti@marilia.unesp.br. 2Terapeuta Ocupacional. Aprimoramento Profissional em “Terapia 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos de um curso de capacitação sobre a concepção da deficiência 

física e sobre as atitudes sociais em relação à inclusão  

 

AUTORIA: Luciana Ramos BALEOTTI; Sadao OMOTE  

PALAVRAS-CHAVE: CAPACITAÇÃO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ATITUDES SOCIAIS. CONCEPÇÃO DE 

DEFICIÊNCIA 

Resumo AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A 

CONCEPÇÃO DA DEFICIÊNCIA FÍSICA E SOBRE AS ATITUDES SOCIAIS EM RELAÇÃO 

À INCLUSÃO.  

BALEOTTI, Luciana Ramos1; OMOTE, Sadao2. Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, 

campus de Marília/SP/Brasil Embora a literatura aponte a necessidade da formação continuada de 

professores para a atuação com alunos com deficiência física (DF), há escassez de estudos que 

abordam as estratégias a comporem um curso de capacitação, capazes de impactar positivamente a 

concepção de deficiência e as atitudes sociais, além de munir os professores de conhecimentos que 

contribuam para a melhoria do processo de inclusão desses alunos. Neste estudo, objetivou-se 

avaliar o efeito de um curso de capacitação em relação à concepção de DF e as atitudes sociais em 

relação à inclusão. Participaram 40 alunos do segundo ano de um curso de Pedagogia, divididos 

igualmente em grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). O GE foi submetido a um curso de 

capacitação com carga horária total de 24 horas. Foram tratados assuntos relacionados à 

diversidade, diferenças e inclusão de pessoas com deficiências. As atividades foram planejadas com 

base em técnicas de modificação de atitudes sociais. 

Introduziram-se conteúdos específicos relacionados à inclusão e necessidades especiais do aluno 

com DF, com foco em discussões relativas à interação entre as condições intrínsecas do aluno e as 

demandas do meio, com base em referenciais teóricos da Terapia Ocupacional. Os participantes 

responderam a um roteiro de entrevista e a Escala Likert de Atitudes Sociais em relação à Inclusão 

(ELASI), aplicados ao término do curso. A análise da ELASI foi feita pela prova U de Mann-

Whitney. Comparando os escores dos dois grupos verificou-se que a diferença é estatisticamente 

significante (p=0,009), a favor do GE. Isto significa que os participantes do GE apresentaram 

atitudes mais favoráveis à inclusão que aqueles do GC. Com relação à análise da entrevista, no GC, 

houve predomínio de respostas que evidenciam concepções organicistas da deficiência e ressalvas 

quanto à inclusão de alunos com grave comprometimento motor. Quanto ao GE, constatou-se maior 
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ocorrência de concepção interacionista. A maioria dos participantes, ao falar da DF, 

estabeleceu a relação desta com as inadequações presentes na atividade e apresentou conhecimento 

ampliado sobre as tecnologias assistivas. Demonstrou também ter o entendimento de que, para a 

adaptação do recurso pedagógico, não basta conhecer a tecnologia, mas analisar as demandas da 

atividade pedagógica na sua relação com as condições intrínsecas do aluno. Conclui-se que o curso 

ministrado, apesar de bastante breve, pode ter impactado positivamente o processo de aprendizagem 

dos participantes do GE, evidenciando que o conteúdo e as atividades ministrados propiciaram 

conhecimentos abrangentes em relação ao aluno com DF. Além disso, produziu efeitos visíveis 

sobre as atitudes sociais dos participantes do GE, sugerindo a possibilidade de as atitudes de futuros 

professores em relação à inclusão serem modificadas por meio de uma intervenção relativamente 

breve. Ocupacional Aplicada às Necessidades da Educação Especial”, UNESP - Marília – 

SP/Brasil.  

E mail: ludimilas.to@gmail.com. 3Terapeuta Ocupacional. Mestre em Educação – Linha de 

Pesquisa Educação Especial, UNESP – Marília, SP/Brasil. E-mail: marianadz@ig.com.br 
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TÍTULO: A educação especial em moçambique: a inclusão das disciplinas específicas nos 

institutos de formação de professores  

AUTORIA: Luís Alfredo Chambal 

PALAVRAS-CHAVE: DISCIPLINA CURRICULAR, FORMAÇÃO DOCENTE, INCLUSÃO ESCOLAR, 

POLÍTICA EDUCACIONAL 

Resumo Este trabalho é parte da tese do doutorado, defendida na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, em 2012, que tinha como objetivo analisar a incorporação das políticas educacionais 

de formação docente pelas instituições de formadoras, tendo em vista o atendimento dos alunos 

com necessidades educativas especiais no sistema educacional moçambicano. Constitui uma 

contribuição para a compreensão do grau de recontextualização das propostas curriculares 

destinadas à inclusão de alunos com deficiência no ensino regular em instituições de formação 

docente em Moçambique, em relação às políticas nacionais e destas para as recomendações dos 

organismos internacionais. Como procedimento metodológico, privilegiou-se a análise documental 

das políticas educacionais, da organização acadêmica e curricular dos cursos ministrados nas 

instituições de formação docente; e complementou-se com a aplicação de entrevistas aos 

coordenadores dos cursos de formação docente. Baseou nas contribuições de Bernstein (1988) e 

Gimeno Sacristán (2000), no referente à recontextualização, organização e avaliação introduzidas 

nas instituições de formação docente em Moçambique. Com análise dos documentos oficiais que 

regulam o sistema educacional moçambicano, particularmente, na área de formação docente, 

incluindo os depoimentos dos coordenadores dos cursos nas instituições formadoras, percebe-se que 

a homogeneização da proposta curricular inclusiva, operacionalizada pela introdução da disciplina 

Psicopedagogia, não constituiu uma garantia para a eficácia. Assim, das políticas nacionais à sua 

consecução pelos Institutos de Formação de Professores, a recontextualização que ocorre expressa a 

redução de uma proposta global e inovadora, para um conteúdo paupérrimo e pouco trabalhado, o 

que redunda em formação precária dos professores no que se refere à escolarização de alunos com 

necessidades educacionais especiais. Embora a pesquisa tenha envolvido apenas duas instituições 

formadoras, podemos inferir, ou depreender, que a situação de precariedade na formação docente 

para a educação inclusiva que ocorre nestas instituições é uma expressão localizada da precariedade 

que se estende por todo o País. 

Contato: LUACHAMBAL@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: Representação social dos pais de alunos sobre o processo de inclusão escolar  

 

AUTORIA: Marcia Barçante; Ludmila Mourão 

PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇÃO SOCIAL – INCLUSÃO ESCOLAR – ESCOLA PÚBLICA 

Resumo Lidar com o diferente e com a diferença é uma questão discutida mundialmente e um 

desafio traçado pelo homem. Desde o século XIX, no Brasil, em âmbito educacional, 

desenvolveram-se práticas pedagógicas para lidar com pessoas que apresentavam deficiência ou 

transtorno mental, porém o campo teórico embasava ações excludentes. Julgava-se oportuno que 

este público fosse atendido em espaços diferentes dos demais alunos, pois eles precisavam de 

atenção especial, além de serem considerados socialmente uma ameaça para outras 

crianças/adolescentes. A década de 1980 alavanca a discussão mundial em torno da educação 

inclusiva, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007).  Avança a 

busca pela consolidação da educação inclusiva no Brasil para assegurar o respeito, a dignidade e 

equidade dos direitos humanos para as pessoas com deficiência. Em Petrópolis, município do estado 

do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação trabalha com políticas públicas visando à inclusão 

escolar na rede pública, destacando-se a Escola Municipal Paulo Freire (E.M.P.F.), com o 

atendimento educacional especializado, previsto no Decreto nº 7611 (2011), que dispõe sobre a 

educação inclusiva brasileira. Com o objetivo de identificar a representação social dos pais sobre o 

processo de inclusão escolar de seus filhos e traçar o perfil dos alunos, realizou-se esta pesquisa. 

Foram entrevistados 15 pais, utilizando-se a metodologia de abordagem qualitativa e a análise do 

discurso, além de contar com informações e registros dos históricos escolares dos alunos. É 

relevante levantar as representações dos pais em relação à escola, pois esta interação propicia o 

diálogo entre ambos, enriquecendo o processo educativo e discutindo as diretrizes traçadas. Os 

resultados mostraram que a representação social dos pais sobre a inclusão escolar retrata um 

conhecimento construído desde longa data, que assegura um lugar especial para os alunos: a classe 

especial. A produção de sentidos que circula em torno dos discursos dos pais está ancorada na 

incerteza dos caminhos que traçarão para a educação de seus filhos, sentindo-se reféns das políticas 

públicas vigentes. Há nos discursos destes pais esperança em melhorar o aprendizado de seus filhos. 

Contato: MBARSANTE@YAHOO.COM.BR; LUDMILAMOURAO@TERRA.COM.BR 
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TÍTULO: O sentido da vida na experiência escolar domiciliar: vidas que compõem uma história 

inclusiva  

 

AUTORIA: Marciane Cosmo; Hiran Pinel 

PALAVRAS-CHAVE: EXPERIÊNCIA DE VIDA; SUBJETIVIDADE; ESCOLARIZAÇÃO, EQUIDADE; 

POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Resumo O presente artigo foi elaborado e apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Espírito Santo-PPGE/UFES, através da disciplina “Processos 

Afetivos e Aprendizagem”. Teve por objetivo desvelar e descrever as experiências produzidas-

sentidas-vividas por uma criança portadora de pênfigo vulgar/foliáceo endêmico, de sete anos, 

residente no município de Vila Velha-ES. O pênfigo foliáceo é uma dermatose bolhosa auto-imune, 

esporádica em todo o mundo e endêmica em alguns estados brasileiros, onde recebe o nome de 

pênfigo foliáceo endêmico ou fogo selvagem(PFE/FS). Como os raios solares e a luminosidade 

agravam o estado de saúde da criança, ela fica impossibilitada de frequentar uma escola regular. No 

Brasil, com a implementação das políticas públicas inclusivas, as crianças em idade escolar com 

necessidades educacionais especiais ou deficientes,que não conseguem frequentar os espaços 

escolares, têm o direito a ter escolarização, sendo esta domiciliar ou hospitalar, realizada por 

professores habilitados. Este estudo, surgiu de discussões em aulas do programa de mestrado e 

ganhou força a partir do interesse dos pesquisadores em conhecer a experiência da criança portadora 

da doença, de sua mãe e de sua professora cuidadora, no que tange os processos de escolarização e 

inclusão desta criança. Para subsidiar a contextualização metodológica, buscou-se fazer um estudo 

descritivo, à luz da abordagem fenomenológica existencial. O objetivo desse método, é descrever a 

estrutura total da experiência vivida, os significados que a experiência tem para os sujeitos que a 

vivenciam. A coleta de dados foi realizada a partir de uma entrevista aberta tendo como premissa a 

questão norteadora: “Fale-nos sobre sua experiência de vida?”. A partir das narrativas produzidas 

pelos sujeitos, possibilitou-nos maior aproximação com suas experiências, bem como conhecermos 

e descobrirmos os sentidos que emergem de si e sobre si. Nesse contexto, buscamos nos envolver 

existencialmente e nos distanciar reflexivamente para que conseguíssemos tecer considerações. A 

importância desse estudo como vamos argumentar, é de inegável prospecção e relevância. Como 
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conclusões prévias, observamos que quando o sujeito quando conta a sua história, narra as 

suas vivências e suas experiências, acaba descrevendo o percurso de sua vida e passa a retomar 

alguns sentidos dados ao longo dessa trajetória; mas não é só isso: passou a redefini-los, a reorientá-

los e, principalmente, a construir novos sentidos para sua história. A fim de consolidarmos a 

pesquisa, tomamos como aporte da contextualização teórica as contribuições de BENJAMIM 

(1994), FRANKL (1993); HEIDGGER (1987), LAROSSA (2002; 2004), NÓVOA (1992) e PINEL 

(2004). 
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TÍTULO: Os avanços e desafios nas políticas de formação docente em educação inclusiva no 

Espírito Santo  

 

AUTORIA: Marciane Cosmo; Hiran Pinel; Cleyton Santana De Souza 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Resumo A educação especial na perspectiva inclusiva visa atender com igualdade de condições, os 

alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, sujeitos da educação especial no Brasil.Nessa perspectiva, nos deparamos 

com a delimitação do seguinte problema: como acontece o processo de formação inicial e 

continuada dos professores que atendem a esses sujeitos nas escolas regulares do município de 

Domingos Martins-ES? O presente artigo tem por objetivo apresentar as políticas atuais de 

educação especial/inclusão escolar e (des)velar a formação continuada dos professores do 

Atendimento Educacional Especializado(AEE) no Espírito Santo, dialogando acerca dos seus 

dilemas para a construção de práticas educacionais da/para a educação inclusiva, a partir das vozes 

e olhares dos sujeitos da pesquisa: os professores. A metodologia utilizada foi: um estudo 

descritivo-exploratório, à luz da abordagem qualitativa, de inspiração fenomenológica existencial 

que tem como fundamento as práticas de formação continuada do professor, frente ao saber/fazer. 

Como procedimento de coleta de dados, utilizamos a entrevista livre, fazendo o uso do ambiente 

natural da escola. Adotamos como premissa, diferentes movimentos não-lineares, tais como: análise 

de documentos, entrevistas e grupos focais de professores. Com esse propósito, buscou-se 

fundamentá-lo teoricamente nas políticas de formação docente, nas legislações vigentes, dialogando 

com autores e pesquisadores que serviram de aporte para esta produção, tais como VICTOR (2006), 

GLAT (2006), BARRETO (2006), JESUS (2005; 2006) OLIVEIRA (2007) PRIETO(2008) e 

PINEL(2004). Como resultado, a presente pesquisa permitiu-nos uma imersão profunda nas 

realidades escolares do município de Domingos Martins-ES e nos mostrou através da observação 

sistemática, que grande tem sido a motivação e o envolvimento dos professores nesse processo 

formativo, mas ainda existe dificuldade e resistência por parte deles no trabalho com a educação 

inclusiva a perceber as suas necessidades; a flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do 

conhecimento; a avaliar continuamente a eficácia do processo educativo e a atuar em equipe, bem 

como, propor práticas educativas alternativas para as necessidades diagnosticadas, diminuindo 

assim o abismo entre acesso, qualidade e permanência dessas crianças especiais nas escolas 
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regulares. Emerge também, dentre inúmeras outras direções, a dificuldade de oferecer um 

currículo flexível, adaptado as necessidades educacionais dos alunos.Os encontros de formação 

possibilitaram uma perspectiva propositiva, ou seja, as discussões realizadas nos/dos/com os 

professores ajudou-os a construir uma relação entre a produção de conhecimentos e a realidade 

cotidiana, resultando assim, na elaboração de novas ações políticas e efetivas de inclusão no 

município e no estado. 
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TÍTULO: Definição e redefinição de práticas pedagógicas no ensino da criança com paralisia 

cerebral: um estudo de caso  

 

AUTORIA: Marco Antonio Melo Franco, Leonor Bezerra Guerra  

PALAVRAS-CHAVE: INTERLOCUÇÕES, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, PARALISIA CEREBRAL 

Resumo Entende-se que, tradicionalmente, a escola aperfeiçoou-se em atender às necessidades 

educativas comuns, isto é, a sua especialidade tem sido lidar com crianças e adolescentes que 

aprendem. Os alunos que apresentam déficits cognitivos e/ou motores, seja por alterações 

neurológicas, transtornos de aprendizagem, entre outros, demandam para a escola a necessidade de 

se rever a prática pedagógica. Nesse contexto, muitos profissionais da educação não se sentem 

capacitados para atuar, outros reclamam a falta de condições de trabalho. Na verdade, o aprendiz 

tem sido responsabilizado por não aprender, e muitas vezes, subjugado na sua capacidade e 

potencialidade. Este estudo teve por objetivo investigar como a interlocução entre profissionais da 

reabilitação e educadores pode influenciar a elaboração e reelaboração de estratégias pedagógicas 

no ensino da criança com paralisia cerebral. A abordagem metodológica foi qualitativa com um 

modelo de investigação do tipo estudo de caso. Participaram do estudo uma criança com paralisia 

cerebral classificada como diplegia espástica e a sua professora. A criança encontrava-se 

matriculada no segundo ano do ensino fundamental I, em escola particular de ensino regular, no 

município de Belém do Pará/Brasil. Para coleta de dados foram realizadas entrevistas no início e 

final do ano letivo, encontros com o objetivo de acompanhar, dialogar e intervir no processo escolar 

da criança e os registros em prontuários. Os dados foram analisados considerando: os 

conhecimentos e práticas pedagógicas da professora no inicio do ano letivo; o processo de 

interlocução entre os campos da saúde e da educação; e a entrevista no final do mesmo período. 

Como resultados identificamos as mudanças conceituais da professora em relação ao processo de 

inclusão e sobre a paralisia cerebral. Identificamos alterações na prática pedagógica e a construção 

de novas estratégias a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo das interlocuções. É possível 

considerar que as interlocuções e esclarecimentos em relação aos conhecimentos característicos do 

campo da neurobiologia impactaram na reformulação de práticas pedagógicas que atendessem às 

necessidades da criança em questão. 

Contato: MAMF.FRANCO@GMAIL.COM; LEONORGUERRA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: O fazer pedagógico no processo de ensino e aprendizagem da criança com paralisia 

cerebral: estratégias, ações e resultados  

 

AUTORIA: Marco Antonio Melo Franco, Paloma Roberta Euzébio Rodrigues  

 

PALAVRAS-CHAVE: PARALISIA CEREBRAL, INCLUSÃO, ENSINO-APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO 

DOCENTE 

Resumo Atualmente tem sido crescente o número de crianças que apresentam alterações 

neurológicas, distúrbios, síndromes entre outros, presentes nos espaços educacionais. Essa realidade 

implica em lidar com a diversidade e com a diferença, o que tem se configurado em um enorme 

desafio para os professores, que muitas vezes assimilam o discurso sobre a inclusão, mas se sentem 

incapazes na elaboração e execução de práticas que atendam às demandas. A investigação aqui 

proposta busca ir além do debate teórico sobre a inserção e a inclusão da criança no âmbito 

educacional. Ela volta-se para o trabalho pedagógico com a criança deficiente, nesse caso 

especificamente, a criança com paralisia cerebral. Procura dar um passo adiante na abordagem do 

tema, atuando diretamente nos espaços onde se realizam as práticas pedagógicas, e assim, numa 

perspectiva de análise e intervenção, qualificar a prática docente. Trata-se de uma abordagem 

qualitativa que adota a pesquisa-ação como forma de compreender a realidade investigada e nela 

intervir, conjuntamente com os atores desse processo. Foi selecionada uma escola que possui no seu 

quadro discente três crianças com paralisia cerebral. Acompanhou-se semanalmente, ao longo do 

período letivo, o processo de ensino e aprendizagem como forma de apropriação das rotinas 

possibilitando assim, analisar, intervir e construir novas práticas pedagógicas, em conjunto com os 

sujeitos envolvidos. Como resultado identificamos a construção, pelos docentes, de um olhar 

diferente sobre o processo de aprendizagem das crianças; a adoção de estratégias pedagógicas que 

consideram a individualidade dos sujeitos sem perder a dimensão do coletivo. Foram adotadas 

estratégias como a economia de escrita, reorganização dos espaços, mudança na forma de 

participação, diálogo com a família; adaptação curricular e de atividades, entre outras. Além disso, 

observamos um movimento conjunto dos profissionais da escola na implementação de ações que 

melhor acolham as crianças com deficiência e suas famílias. Esse movimento também se dá na 

busca de formação profissional adequada para lidar com a nova realidade da escola. Entendemos 
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que a investigação evidencia a necessidade e a importância de ações de formação e de 

intervenção que dialoguem com o cotidiano docente. 

Contato: MAMF.FRANCO@GMAIL.COM; palomarodrigues1991@yahoo.com.br 

  

mailto:palomarodrigues1991@yahoo.com.br
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TÍTULO: Ver a Matemática na Ponta dos Dedos: Inclusão e equidade vivenciadas por alunos 

cegos  

 

AUTORIA: Margarida César, Cláudia Ventura, & Ricardo Machado 

PALAVRAS-CHAVE: MATEMÁTICA, CEGOS, INTERACÇÕES SOCIAIS, INCLUSÃO, EQUIDADE. 

Resumo A participação de alunos que necessitam de apoios educativos especializados, como os 

cegos, nas escolas de ensino regular, trouxe desafios adicionais aos professores e colegas. Este 

aspecto é visível em matemática, pois recorre-se à escrita braille, que apresenta especificidades. A 

natureza das tarefas, bem como os processos interactivos precisam ser adequados (Ventura, César, 

& Santos, 2010; Ventura, Santos, & César, 2012). Os documentos de política educativa prevêem 

condições favoráveis à inclusão e acolhimento destes alunos no paradigma da integração (ME, 

1991) e, especialmente, no da inclusão (ME, 2008; UNESCO; 1994), tendo subjacente a equidade 

(Rodrigues, 2003). Mas o fosso entre os ideais e as práticas cria barreiras, particularmente quando 

os professores não se apercebem das diferenças comunicacionais existentes. Fenómeno frequente 

pois, ao terem acesso à língua oral, não ficam claras as diferenças comunicacionais na escrita e os 

impactes na oralidade. Este estudo faz parte do projecto Interacção e Conhecimento, baseado em 

práticas de trabalho colaborativo (César, 2009, 2013; Ventura, 2012). Assumindo um paradigma 

interpretativo (Denzin, 2002) e um design de investigação-acção (Mason, 2002), estudámos os 

impactes das interacções sociais entre pares e entre alunos e professores, no acesso ao sucesso 

escolar, em matemática. Os participantes são 10 alunos cegos (7.º ao 12.º ano de escolaridade), os 

colegas de turma, professores/ investigadores, investigadores e outros significativos. Os 

instrumentos de recolha de dados foram a observação, questionários, entrevistas, conversas 

informais, relatórios, tarefas de inspiração projectiva, instrumento de avaliação de capacidades e 

competências, análise documental e protocolos dos alunos. Os dados foram tratados e analisados a 

partir de uma análise de conteúdo narrativa (Clandinin & Connelly, 1998), faseada e aprofundada, 

de onde emergiram categorias indutivas. Os resultados iluminam as potencialidades do trabalho 

colaborativo na promoção da equidade e da inclusão, escolar e social, como ilustram os exemplos a 

analisar. 

Contato: MACESAR@IE.UL.PT, CVENTURA3@GMAIL.COM, RICARDOJRMACHADO@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Proposta Interdisciplinar para Alunos Cegos: Atividades Envolvendo Função de 1º Grau 

e Movimento Retilíneo Uniforme  

 

AUTORIA: Maria Adelina Raupp Sganzerla, Simone Fátima Zanoello, Marlise Geller, Claudia Lisete 

de Oliveira Groenwald 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA VISUAL. 

CURRÍCULO. FUNÇÃO DO 1º GRAU. MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME. 

Resumo Na década de 1990, com a assinatura da declaração de Salamanca e com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, o Brasil compromete-se efetivamente com a inclusão de alunos deficientes na 

rede regular de Ensino. Sendo assim, nos últimos anos esta política de inclusão tem se efetivado nas 

escolas, exigindo ações concretas por parte dos professores para configurar um currículo que atenda 

as particularidades desses alunos. Neste contexto, este artigo aborda a deficiência visual, pois o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta um significativo aumento de pessoas 

cegas ou com baixa visão para os próximos anos na região sul do Brasil. Com o intuito de promover 

o processo de aprendizagem de Matemática e Física, busca-se recursos didáticos alternativos que 

apresentem estímulos visuais e táteis, contemplando as diferentes condições visuais, através de 

materiais com texturas diversas e tamanhos adequados. Considerando tais aspectos, o objetivo deste 

trabalho foi o de desenvolver uma proposta interdisciplinar para alunos cegos, na qual foram 

utilizados diferentes materiais concretos para retomar conceitos de Função de 1º Grau, necessários 

na resolução de uma situação-problema envolvendo o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). 

Assim, utilizando-se material concreto, simulou-se a trajetória de dois carros, em sentido contrário, 

propondo que os alunos percebessem o ponto de encontro dos mesmos em velocidades diferentes, 

através do seguinte questionamento: “A proximidade dos carros facilitou para determinar o 

encontro dos mesmos, através de uma situação concreta? Seria viável repetirmos esse procedimento 

para qualquer distância? Poderíamos utilizar a Matemática para resolver esse problema físico?” 

Para responder a essas perguntas, foram propostas situações-problema cotidianas que retomaram 

conceitos, tais como plano cartesiano, par ordenado e noções de Função do 1º Grau. Sugere-se que 

esta atividade seja feita a partir da simulação da planta baixa de uma cidade planejada, na qual o 

professor, partindo de situações de deslocamento sobre os eixos cartesianos, identifique o sentido 
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em que o eixo das abscissas e das ordenadas é positivo e onde é negativo. O professor, 

utilizando como recurso didático o Multiplano Físico, finaliza propondo aos alunos que tracem os 

gráficos das funções exploradas nas situações-problema e, a partir destas, explorem conceitos como 

função crescente e decrescente, bem como raiz de uma Função de 1º Grau. 

Contato: MASGANZERLA@GMAIL.COM, SIMONEZ@URI.COM.BR, MARLISE.GELLER@GMAIL.COM, 

CLAUDIAG@ULBRA.BR 
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TÍTULO: Trabalho por desenvolvimento de competências: O diferencial na aprendizagem de 

pessoas com deficiência intelectual na educação profissional: um relato de experiência no SENAC 

São Paulo – Unidade de São José do Rio Preto  

 

AUTORIA: Maria Aparecida dos Santos 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DESENVOLVIMENTO 

DE COMPETENCIAS. 

Resumo O presente relato tem como objetivo apresentar as experiências de um grupo de docentes 

do SENAC São Paulo, Unidade de São José do Rio Preto, no Programa Educação para o Trabalho 

Trampolim, um Programa de 550 horas (de março a outubro de 2011 e 2012), desenvolvido de 

segunda a sexta feira com aulas de 3 horas e 30 minutos de duração, incluindo 20 minutos de 

intervalo para lanche. O referido Programa é direcionado para as pessoas com deficiência 

intelectual a partir de 16 anos, sem limite de idade, com o objetivo de prepará-las para a inclusão no 

mercado de trabalho com maior possibilidade de sucesso e favorecer a sua empregabilidade, tendo 

empregabilidade como a condição necessária para se estar empregado ou, ainda, como descreve 

Aquino (2012) o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o 

profissional importante para qualquer empresa. Para isso, a estrutura do curso é baseada no 

desenvolvimento de novas competências e aperfeiçoamento daquelas que o aluno já possui, 

utilizando-se de metodologias inovadoras na Educação Profissional, entre elas a atuação do Docente 

Mediador e o Trabalho por Projetos, além de diferentes estratégias de aprendizagens. No Programa 

Educação para o Trabalho Trampolim, o grande desafio é o de, seguindo os preceitos da instituição, 

preparar pessoas com deficiência intelectual para a inclusão no mercado de trabalho desenvolvendo 

a mesma metodologia aplicada aos alunos dos outros cursos de Educação Profissional da escola 

(cursos técnicos e livres), porém em linguagem acessível já que as turmas incluem pessoas em 

vários níveis de alfabetização, idade e compreensão do que fala/ouve/lê. Desafio aceito e 

“abraçado” pelo grupo de docentes que, tendo em vista as orientações do SENAC São Paulo para a 

Educação Profissional como descrita na sua Proposta Pedagógica: Sensibilizar e mobilizar pessoas, 

organizações e comunidades para a busca de soluções para os seus problemas, para a superação de 

diferentes formas de inclusão social, para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria da 

qualidade de vida individual e coletiva; atuam de forma em que o perfil do egresso (objetivos do 

SENAC) e os resultados esperados (expectativas) alcançados por cada aluno (seu auto 
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desenvolvimento e conquistas externas – inclusão no mercado de trabalho) e pelo coletivo 

(turma – realização dos sonhos) sejam coerentes e alcançados com sucesso com os resultados 

esperados pela instituição/famílias e pelos próprios alunos. 

Contato: MARIA.ADSANTOS@SP.SENAC.BR 
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TÍTULO: Formação inicial de professores em Educação Física a partir de situações de 

intervenção com jovens e adultos com Deficiência Intelectual: a experiência do 

LAEFA/CEFD/UFES  

 

AUTORIA: Maria das Graças Carvalho Silva de Sá, Michelly de Menezes Garcia e Aron Oliveira 

Vilete 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL. EDUCAÇÃO FÍSICA.INCLUSÃO 

Resumo Pesquisa Qualitativa no intuito de descrever e analisar os desafios que perpassam os modos 

de formação inicial de professores para atuar em contextos educacionais inclusivos, a partir da 

experiência ensino/pesquisa/extensão desenvolvido no/pelo LEAFA/CEFED/UFES , a partir de 

uma proposta pedagógica com base na Ginástica Geral para jovens e adultos com deficiência 

intelectual, nos processos de formação inicial de 05 acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Vislumbramos nesta 

experiência, uma significativa possibilidade para se potencializar o conhecimento construído 

na/pela experiência de ser professor que pesquisa a sua própria prática docente numa perspectiva 

inclusiva. O referencial teórico se apoia no debate que permeia os movimentos de formação de 

professores a partir de pressupostos alicerçados no reconhecimento a Diversidade Humana 

enquanto uma premissa de vida e, também, na compreensão acerca das complexas relações 

presentes aos diferentes/diversos espaços educativos suas interfaces a/s cultura/s vigentes. Adota 

como eixo central no âmbito teórico-metodológico a pesquisa-ação crítico-colaborativo, pela 

perspectiva de que esta possibilita aos sujeitos a partir de processos coletivos de colaboração, a 

construção de um questionamento crítico acerca de sua prática, com o intento de transformá-

la/(re)significá-la. Os sujeitos participantes do estudo em tela foram 05 alunos do curso de 

licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES e bolsistas do Laboratório de Educação Física 

Adaptada (LAEFA). As intervenções acontecerão semanalmente de agosto a novembro de 2012, 

totalizando 15 aulas. Os dados foram coletados por meio de diários de campo, grupos focais, 

filmagens e fotografias. Os resultados nos apontam que esta experiência potencializa e enriquece os 

modos de formação de professores pela via de uma concepção de currículo comprometido com 

movimentos constante de reflexão critica e rigorosa dos/sobre os diferentes/diversos contextos que 

permeiam os processos de formação de professores e suas interfaces com atitudes comprometidas 

com uma sociedade alicerçada em pressupostos de coletividade/colaboração, equidade e ética. 
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Cumpre destacar que tais movimentos favorecem a constituição de profissionais mais 

autonomos e, por consequencia pesquisador de sua própria prática. 

Contato: MGRACASILVASA@GMAIL.COM; ARON.VILETES@HOTMAIL.COM; 

MICHELLYMENEZES@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Instituições especializadas em Educação Especial: tensões vividas na relação com a 

escola comum e com as famílias das pessoas em situação de deficiência  

 

AUTORIA: Maria das Graças Carvalho Silva de Sá, Reginaldo Célio Sobrinho e Isabel Matos Nunes  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS, EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Resumo Pesquisar a situação e as demandas da Educação Especial no Espírito Santo vem se 

constituindo uma responsabilização do grupo de pesquisa “Educação Especial: formação de 

profissionais, práticas pedagógicas e políticas de inclusão escolar”, vinculado à linha de pesquisa 

Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas do Programa de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Nestes movimentos, de março de 2011 a maio de 2012, 

desenvolvemos a pesquisa intitulada: Políticas de Educação Especial no Espírito Santo: questões 

atravessadoras na relação instituição especializada e escola comum. O delineamento teórico-

metodológico constitui-se de uma pesquisa etnográfica com caráter descritivo-analítico. O trabalho 

de coleta de dados ocorreu pela via do estudo de documentos que explicitam a política educacional 

desenvolvida pela administração pública estatal; da aplicação de questionários às instituições 

especializadas em Educação Especial; da realização de grupos focais e de entrevistas coletivas 

semiestruturadas envolvendo diferentes sujeitos que atuam nas instituições especializadas em 

Educação Especial - coordenador pedagógico, docentes, profissionais da área clínica e da área de 

gestão de recursos financeiros, bem como familiares dos usuários dos serviços prestados por essas 

instituições. Do conjunto de dados sistematizados, neste texto, focalizamos aspectos que dizem 

respeito às tensões vividas na relação instituição especializada em Educação Especial, escola 

comum e famílias de pessoas em situação de deficiência. Das reflexões, observamos que embora no 

Estado do Espírito Santo tenhamos adotado uma Política de Educação na perspectiva da inclusão 

escolar, ainda temos muitos desafios a enfrentar para a garantia do atendimento às demandas da 

pessoa em situação de deficiência e, em alguns casos, aos seus familiares. Reiteramos a importância 

da atuação do Estado no oferecimento de serviços de saúde, transporte e educação à população. 

Destacamos que se chegamos ao patamar da precariedade no oferecimento desses serviços isso se 

deve, em grande medida, ao fato de serem disponibilizados sob uma lógica caritativa e solidária 

adotada na filantropia e legitimada nas políticas recentes. Vinculado a essa questão, acentuamos a 

necessidade de a administração pública adotar políticas que superem a lógica de Mercado que 

motiva a competição entre diferentes instituições sociais na aquisição de recursos públicos que 
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subsidiem seu funcionamento. Os dados também nos permitem destacar que tensões 

específicas e muito diferenciadas são vividas na teia das relações que os pais estabelecem com os 

profissionais que lidam com seus filhos. Em muitas situações, a história produzida nessas relações, 

termina por legitimar as baixas expectativas quanto à educabilidade das pessoas em situação de 

deficiência, inclusive quando matriculadas no ensino comum. 

Contato: MGRACASILVASA@GMAIL.COM, BEL_MNUNES@HOTMAIL.COM, 

RSOBRINHO2009@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Formação continuada nos Municípios Capixabas: processos constituidos pelos 

gestores públicos em educação especial  

 

AUTORIA: Mariangela Lima de Almeida; Alexandro Braga Vieira; Rayner Raulino e Silva  

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GESTORES PÚBLICOS. 

Resumo Este artigo tem por objetivo discutir os diferentes processos de formação continuada de 

profissionais da Educação desencadeados a partir do Curso de Gestores Públicos de Educação 

Especial. Discute de modo singular, o caso do grupo de gestores-cursistas da Região Sul do Estado 

do Espírito Santo. O Curso de Formação de Gestores Públicos em Educação Especial foi 

desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo em parceria com a Secretaria de Estado 

da Educação – SEDU – no período de março a novembro de 2011. Envolveu 104 profissionais 

indicados pelas Superintendências Regionais e pelas Secretarias Municipais de Educação como 

gestores responsáveis pela coordenação da Educação Especial nas redes públicas de ensino 

capixabas. O curso teve carga horária de 200 horas (104 presenciais e 96 não presenciais). A 

perspectiva teórico-metodológica assumida na formação foi a pesquisa-ação colaborativo-crítica. 

Este texto analisa os projetos e planos de ação construídos pelos gestores durante as horas não-

presenciais do curso. Para esse momento de construção dos projetos, organizamos grupos de 

estudos numa perspectiva colaborativo-reflexiva e crítica Buscamos mediar a constituição de redes 

de colaboração entre as superintendências e as secretarias municipais e, também, entre os próprios 

municípios, na elaboração dos planos de trabalho/projetos de intervenção. Desse modo, enfatizamos 

neste texto, os desdobramos das propostas de formação continuada instituídas pelos gestores em 

seus planos e projetos de intervenções, bem como os movimentos vividos na implementação dessas 

propostas. Observa-se que os gestores/cursistas propõem ações de formação continuada formação 

para os gestores das escolas e secretarias/SREs, para professores da Educação Especial/AEE e para 

os professores de sala comum. Vale destacar, a busca pela parceria nessas propostas. Muitas delas 

foram construídas de forma colaborativa entre os municípios e superintendências. As ações 

decorrentes do Curso de Gestores Públicos de Educação Especial estão em movimento. Na busca 

por implementar as propostas de formação continuada construídas durante do curso, os gestores 

buscam compreender as tensões vividas. Nesse movimento, os saberes já consolidados são 

colocados à prova, novos conhecimentos vão se constituindo e, por consequência, novas/outras 
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ações vão sendo elaboradas sobre os processos de formação continuada dos profissionais da 

Educação. 

Contato: MLALMEIDA28@YAHOO.COM.BR; ALLEXBRAGA@HOTMAIL.COM; 

RAYNER.DAPEDAGOGIA.UFES@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Formação Continuada de Profissionais da Educação e Gestão em Educação 

Especial: Processos Vividos No Estado do Espírito Santo/BR  

 

AUTORIA: Mariangela Lima de Almeida ; Ines de Oliveira Ramos; Sumika Soares de Freitas 

Hernandez Piloto 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA. GESTÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCLUSÃO 

ESCOLAR. PESQUISA-AÇÃO. 

Resumo Este texto tem por objetivo problematizar os processos de formação continuada de 

profissionais da Educação desencadeados pelos Gestores Públicos de Educação Especial no Estado 

do Espírito Santo/BR. Focaliza o mapeamento dos processos de continuidades e rupturas na gestão 

de Educação Especial nas secretarias municipais de educação e nas superintendências regionais de 

ensino após a realização do Curso de Gestores Públicos de Educação Especial (UFES-SEDU – 

2011/2012; bem como buscamos discutir com os profissionais e os atuais gestores de educação 

especial, o processo de re(construção) e de materialização das propostas de formação continuada 

construídas durante o curso. O estudo assume a pesquisa-ação colaborativo-crítica como perspectiva 

teórico-metodológica e utiliza, nesse momento da pesquisa, a estratégia dos grupos focais, os quais 

propiciaram um movimento de engajamento de seus participantes. Organizamos encontros por 

regiões administrativas, jurisdicionadas às Superintendências Regionais de Educação (SRE): Região 

Central ( Cariacica, Vila Velha e Carapina) e Região Sul (Guaçui, Afonso Cláudio e Cachoeiro de 

Itapemirim). Os gestores falam de dificuldades em lidar com a formação dos gestores das escolas; 

contratação de recursos humanos; e aceitação dos alunos da Educação Especial por parte dos 

profissionais de algumas escolas. Ressaltam que, na medida em que planejam e sistematizam 

movimentos de formação continuada, na escola, estão constituindo sua própria formação. 

Promovem formação e se auto-formam simultaneamente.  Destacam, ainda, a rede de colaboração 

entre municípios e superintendência, principalmente pela via de reuniões de planejamento, análise e 

apresentação para as redes de ensino. Essa colaboração, que se inicia com os grupos reflexivos-

colaborativos. Assim, enfatizam o sentido em que a constituição de grupos reflexivos-colaborativos, 

em processos de formação continuada de gestores públicos de Educação Especial, pode ser 

promissora na construção de políticas públicas de inclusão escolar, em uma perspectiva conjunta e 

colaborativa. Assim, numa perspectiva da reflexão-ação-reflexão, a dinâmica do próprio grupo 

busca possibilitar o desencadeamento de ideias coletivas, propiciando uma rede de interações mais 

aprofundadas que possam sustentar os momentos posteriores da pesquisa. A pesquisa-ação, na 
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perspectiva assumida, tem como pressuposto teórico-epistemológico o diálogo e a negociação 

do problema investigado. 

Contato: mlalmeida28@yahoo.com.br; inesram@oi.com.br 

 

  

mailto:inesram@oi.com.br
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TÍTULO: O planeamento centrado na pessoa: o seu potencial inclusivo  

 

AUTORIA: Mário do Carmo Pereira; Sofia Ferreira 

PALAVRAS-CHAVE:  

Resumo As primeiras referências a formas de planear os apoios centrados na pessoa remontam ao 

ano de 1979 e surgiram nos Estados Unidos da América. Contudo só em 1992 são publicados os 

primeiros manuais propriamente ditos. 

 A designação “Planeamento Centrado na Pessoa” torna-se comum e consensual por volta de 1985. 

 O primeiro contacto da ASSOL com o Planeamento Centrado na Pessoa aconteceu em 1996 

através do livro Supported Living publicado pelo professor Ad van Gennep. 

  Este contacto aconteceu numa altura crucial para a ASSOL, pois trabalhando com adultos com 

deficiências e incapacidades severas estávamos confrontados com as limitações das técnicas 

tradicionais de planeamento que se mostravam incapazes de nos ajudarem a planificar os apoios a 

pessoas para quem o foco há muito deixou de ser o desenvolvimento de capacidades ou novas 

competências. 

 A questão emergente era: Como pode uma pessoa com as limitações e capacidades que viver uma 

vida satisfatória? 

 No ano 2000 a ASSOL começou a apoiar pessoas adultas com doença psiquiátrica crónica 

incapacitante algumas das quais, já com mais de 50 anos de idade e que tinham tido uma vida 

profissional importante e tinham uma família (filhos e até netos). 

 Nessa altura já as nossas ferramentas de planificação se revelavam ineficazes com pessoas com 

deficiência adultas. 

 Para fazermos alguma coisa com as pessoas com pessoas com doença psiquiátrica incapacitante 

tornava-se necessário planear algumas atividades. Rapidamente, compreendemos que impor regras 

ou mandar as pessoas fazerem coisas que nós técnicos consideravam corretas não era escolha pois 

não tínhamos nenhum meio de exercer a autoridade necessária. 

 Confrontados com esta dificuldade regressamos aos documentos do professor van Gennep e 

decidimos experimentar uma nova forma de planear baseada na negociação dos apoios com cada 

pessoa. Assim, deixámos de falar em Planos e Programas e passamos a falar de Acordos de Apoio. 
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 Os primeiros processos de negociação foram muito simples mas permitiram em muito pouco tempo 

organizarmos as atividades e a participação de cada pessoa segundo os seus interesses e motivações, 

o que ajudou a criar um clima muito tranquilo. 

 O sucesso deste processo com as pessoas com doença psiquiátrica crónica desafiou-nos para 

tentarmos o mesmo com as pessoas com deficiência que eram apoiadas no CAO – Centro de 

Actividades Ocupacionais, o que se consolidou em dois anos. 

 As questões do MAPs a que voltaremos mais adiante constituíram a referência para as primeiras 

abordagens.  

 Este trabalho seria consolidado através de um projecto em parceria entre a ASSOL, CERCIAG, 

CERCIAV e a Cooperativa Vários de que resultariam dois livros, editados em 2003: O Sonho 

Comanda a Vida e Experiências em Ambientes Comunitários e que constituíram os primeiros 

instrumentos para divulgação do planeamento centrado na pessoa em Portugal. 

 A ASSOL continuaria a aprofundar o estudo e a tentar a divulgação do planeamento centrado na 

pessoa em Portugal, neste processo tiveram especial importância alguma formação especializada 

que fomos fazendo, nomeadamente: Workshop in Creative Facilitation e Advanced Workshop in 

Creative Facilitation – 2010, com Nerina e John Robson de Winnipeg Canada e a Tradução e edição 

em 2009 com apoio da Inlusion Press de Toronto Canada e dos autores  Jack Pearpoint e outros, e 

do  PATH – Manual para Planeamento de Futuros Positivos e Possíveis e em 2010 do livro Toda a 

Minha Vida É um Círculo, ambos editados pela ASSOL.  

 Um desafio que também abraçámos foi perceber como é que podiamos aplicar o Planeamento 

Centrado na Pessoa a alunos com Necessidades Educativas Especiais, pois é próprio do 

Planeamento Centrado na Pessoa acreditar na pessoa enquanto ser humano com as mesmas 

necessidades e direitos de todas os outros. Assim, este direito assiste também aos alunos, enquanto 

frequentam a escola e as ferramentas do Planeamento Centrado na Pessoa vieram ajudar-nos a 

perceber o que realmente o aluno quer para a sua vida, em que etapa sente que está, quais os seus 

sonhos, quem considera que o pode ajudar a alcançar esses sonhos, qual o papel da escola nessse 

processo, etc. Trilhando um percurso escolar centrado no aluno faz-se da Inclusão um dos valores 

chave do nosso trabalho. A Auto-determinação é o resultado da crença de que se alguém tem 

conhecimento das suas forças, preferências e desafios, e atua como principal agente causal fazendo 

escolhas, fixando metas e tomando decisões, as suas aspirações e sonhos podem ser alcançados. 

 O Planeamento Centrado na Pessoa assume que todas as pessoas em parceria com a sua família, os 

seus amigos e os profissionais conseguem imaginar o seu futuro, fazer escolhas e tomar decisões, 
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sendo que o apoio pode começar, exatamente, por ajuda-las neste processo, organizando os 

apoios de modo a tornar possíveis os desejos independentemente das suas capacidades.  

 A ASSOL considera que, falar de inclusão, também em contexto de escola passa, inevitavelmente, 

por deixar que o aluno:  

 - Possa expressar os seus sonhos 

 - Possa fazer as suas escolhas  

 - Possa participar na definição do seu percurso individual 

 - Possa participar na solução dos seus problemas 

 - Possa aprender nos contextos – Aprende fazendo 

 - Possamusufrui de uma rede social 

 - Possa ter controlo sobre os acontecimentos da sua vida 

Assim, a ASSOL propõe-se, neste III Congresso Internacional - Educação Inclusiva e Equidade – 

apresentar a nossa experiência no âmbito da utilização do Planeamento Centrado na Pessoa, e de 

que modo esta filosofia de intervenção contribui para uma escola e uma sociedade verdadeiramente 

inclusiva.  

 

Contato: MARIOPEREIRA@ASSOL.PT 
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TÍTULO: Centro de apoio à escolarização inclusiva  

 

AUTORIA: Míriam Gomes Avelar de Morais 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO. EDUCANDO. ESCOLA. 

Resumo A presente pesquisa se propôs a apresentar o trabalho realizado pelo Centro Municipal de 

Apoio à Inclusão – CMAI, vinculado à Secretaria Municipal de Educação em Goiânia, estado de 

Goiás, Centro-Oeste do Brasil. Essa instituição atende crianças e adolescentes e oferece 

atendimentos em várias áreas, em contra turno escolar, duas vezes por semana, buscando  apoiar as 

escolas municipais de Goiânia no processo de inclusão. Cada educando tem direito de receber até 

quatro atendimentos em diferentes áreas. Este trabalho buscou apresentar o funcionamento da 

instituição e investigar sobre o desenvolvimento dos educandos atendidos no Centro e sua 

relevância. A pesquisa foi realizada com as escolas e com as famílias dos educandos atendidos, pois 

o que se pretende aqui é conhecer as opiniões a respeito do desenvolvimento dos educandos nos 

aspectos social, intelectual e econômico. Para esta investigação, buscou-se uma fundamentação 

teórica baseada na contribuição de diferentes autores colaboradores da educação inclusiva. A 

proposta metodológica teve como base a pesquisa de abordagem qualitativa, envolvendo a pesquisa 

bibliográfica e de campo. Ainda do ponto de vista metodológico, utilizou-se da associação livre de 

palavras e de entrevistas semiestruturadas, então submetidas à análise de conteúdo. Os resultados 

indicam que o trabalho realizado tem sido relevante para o processo de aprendizagem e inclusão dos 

educandos que frequentam o CMAI e as escolas municipais. 

Contato: MIRIAMGOMES4M@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Perceções dos Pais/Encarregados de Educação, de uma Escola do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, do Concelho de Sintra, relativamente à Perturbação de Hiperatividade e Défice de 

Atenção  

 

AUTORIA: Nelson Santos; Célia Ribeiro; Sofia Campos  

PALAVRAS-CHAVE: PHDA, FAMÍLIA DE CRIANÇAS COM PHDA, FORMAÇÃO 

Resumo Com a apresentação deste trabalho de investigação pretendemos compreender como é 

percecionada a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) por pais / encarregados 

de educação de crianças com esta problemática, a frequentarem o 1º ciclo do ensino básico 

português. A metodologia deste trabalho é de índole qualitativa. Para a sua concretização, 

recorremos à entrevista semiestruturada como instrumento de recolha de dados. De acordo com os 

dados recolhidos, podemos concluir que a dinâmica familiar é afetada, surgindo mais preocupações 

no seio familiar. Verificámos também que no momento do diagnóstico, os pais preocupam-se e 

sentem-se culpados. Estes pais, diariamente, questionam-se sobre a sua responsabilidade, onde é 

que erraram, o que fizeram para merecer isto. Ao questionarmos os pais/encarregados de educação 

sobre o que os preocupa atualmente e no futuro, estes referem que a escola e todo o processo de 

ensino/aprendizagem, pois consideram que o tempo de aprendizagem do seu educando é distinto do 

tempo de aprendizagem da criança sem este tipo de perturbação. Existem ainda preocupações 

relativas à socialização com os adultos e com os seus pares, pois estes poderão discriminá-lo. 

Quando questionados sobre a pertinência de reuniões e discussões com encarregados de educação 

de outras crianças com a mesma problemática, a maioria considerou pertinente a sua realização. 

Desta discussão, sobressai a importância da formação de pais para melhorar a comunicação e a 

intervenção junto destas crianças. 

Contato: NELDAV25@GMAIL.COM; CRIBEIRO@CRB.UCP.PT; SOFIACIC@IOL.PT 
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TÍTULO: Traçando caminhos para uma didática inovadora e inclusiva  

 

AUTORIA: Olisangele Cristine Duarte Bonifácio Dantas  

PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; DIDÁTICA INOVADORA; INCLUSÃO. 

Resumo Esta comunicação tem como foco as práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas e como 

objetivo apresentar os principais resultados da pesquisa de mestrado intitulada Em direção a uma 

didática inovadora e inclusiva: estudo de caso das práticas pedagógicas no Projeto Educar na 

Diversidade, que se propôs a responder à pergunta: Como as práticas pedagógicas de docentes que 

participaram do Projeto Educar na Diversidade(PEnD) mudaram em termos de inovação? Este 

projeto de formação docente  foi implementado pela Secretaria de Educação Especial(SEESP) do 

Ministério da Educação e Cultura(MEC) do Brasil e teve como finalidade qualificar educadore(a)s 

para serem multiplicadore(a)s das metodologias de ensino inclusivas propostas pela UNESCO 

(1993). 

A pesquisa conduzida objetivou identificar os elementos constitutivos de uma didática inovadora e 

inclusiva, que pode servir de base à construção de um modelo didático-pedagógico valioso para 

combater a exclusão de aluno(a)s em risco de serem empurrados para as margens da escolarização. 

Para tanto adotou a metodologia de pesquisa qualitativa do tipo Estudo de Caso, cuja unidade de 

estudo foi exatamente a ‘mudança na prática de ensino docente em sala de aula regular’. O campo 

de estudo foram salas de aula de 10 professoras em exercício docente em quatro escolas do 

município paraibano Bayeux, no Brasil. Todas as docentes participaram das oficinas de Formação 

Docente do PEnD promovida pela SEESP/MEC no referido município. Também adotou-se no 

processo de coleta, organização e análise de dados a ‘teoria fundamentada’ de Strauss e Corbin 

(2008).  

Após cuidadosa análise foram identificadas quatro dimensões de práticas pedagógicas inovadoras e 

inclusivas quais sejam: (1) Funcionamento da Sala de Aula; (2) Interação Aluno(a) – Professora; (3) 

Didática Motivadora; (4) Apoio da Equipe Técnica. Os dados do presente estudo revelaram que 

ocorreram mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes em direção à inovação na sala de aula e 

que as mesmas são mais inclusivas porque encorajam a interação entre os educando(a)s e a 
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participação nas atividades realizadas em classe. Contudo, essas mudanças ainda são 

incipientes e, segundo as docentes, resultam das condições de trabalho que não possibilitam o 

tempo necessário para planejar e implementar práticas mais inovadoras. Nesse sentido, o PEnD 

possui potencial para promover mudanças nas práticas de ensino, mas as ações de formação não 

prescindem de uma abordagem mais abrangente da realidade escolar e do docente. 

Portanto, espero que esta pesquisa tenha contribuído para caracterizar a urgência e o desafio de 

romper com um modelo de didática tradicional e se mover em direção a didáticas inovadoras e 

inclusivas, as quais incorporam estratégias de ensino que hoje são fundamentais para motivar a 

criança e jovens do século XXI. 

 

Contato: OLISANGELE.DANTAS@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Crianças com transtorno global de desenvolvimento superam dificuldades com 

brinquedos eletrônicos  

 

AUTORIA: Patricia Araujo Nunes dos Santos  

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO, BRINQUEDOS ELETRÔNICOS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 

Resumo Esse relato de experiência descreve parte de em estudo realizado com crianças autistas nos 

graus severo, de alto funcionamento e Asperger. Que originou ao TCC da especialização da autora. 

A necessidade de contrastar as bases conceituais dessa síndrome com a diversidade de brinquedos 

eletrônicos que vislumbram esse universo particular dessas crianças atípicas. Nessa perspectiva, 

ancorou nas predições dos brinquedos eletrônicos, por realizarem quase tudo independente (basta 

apertar um botão, ou um toque na tela) ao invés dos brinquedos pedagógicos, que requerem muitos 

comandos. Tais ancoradas, tornou o estudo extremamente relevante e desafiador para a comunidade 

acadêmica. O problema de pesquisa emergiu da necessidade de suprir as necessidades das crianças 

com autismo: - Como brinquedos eletrônicos podem contribuir no processo de aprendizagem e 

tornarem-se significantes para as crianças com autismo? Para responder essa pergunta, formulamos 

o objetivo geral: • Identificar a importância dos brinquedos eletrônicos como ferramenta do 

aprender a causa e o efeito das atitudes. Foram propostos também os objetivos específicos: • 

Estimular as crianças autistas a brincarem com brinquedos eletrônicos; • Desenvolver a pratica de 

pais e filhos brincarem com esses brinquedos juntos; • Apresentar o brinquedo eletrônico como 

facilitador do processo do aprender brincando; Tratando-se de uma pesquisa qualitativa de caráter 

descritivo-analítico, visou à utilização de conhecimentos produzidos com a finalidade de intervir em 

situações percebidas passíveis de evolução conceitual, onde pesquisador e pesquisados assumem 

voluntariamente uma posição reativa. Considerando que o processo de pesquisa qualitativa 

pressupõe que há diferentes possibilidades de programar sua execução, foram planejados dois 

momentos de trabalho distintos, mas correlacionados internamente. O primeiro momento realizado 

em 2011, que pode ser definido como pesquisa exploratória, porque teve como finalidade identificar 

idéias pré-existentes na estrutura cognitiva das crianças, conforme a teoria da aprendizagem 

significativa, sobre o aspecto do grau de autismo, e a acessibilidade das crianças com os brinquedos 

eletrônicos. Para o segundo momento, em 2012, tendo em vista a busca de respostas para o 

problema formulado na pesquisa. Considerando a necessidade de reunir um corpus qualitativo de 

informações no contexto do contato com as crianças e o acesso aos brinquedos eletrônicos, foram 
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adotados, nesta fase, os seguintes procedimentos: manuseio dos brinquedos; entrevista com os 

pais. De acordo com Benjamin (1984, p.67): “Todavia, tais brinquedos não foram em seus 

primórdios invenções de fabricantes especializados; eles nasceram sobretudo nas oficinas de 

entalhadores em madeira, fundidores de estanho etc. Antes do século XIX a produção de brinquedos 

não era função de uma única indústria. O estilo e a beleza das peças mais antigas explicam-se pela 

circunstância de que o brinquedo representava antigamente um produto secundário das diversas 

indústrias manufatureiras, as quais, restringidas pelos estatutos corporativos, só podiam fabricar 

aquilo que competia a seu ramo”. Segundo estudos da Psicologia baseados numa visão histórica e 

social dos processos de desenvolvimento infantil, que tem em Vygotsky (2007, p.120 ) um dos seus 

principais representantes, o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e 

realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação 

pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, 

crianças e adultos. De acordo com Borba (2006, p.38): “É importante enfatizar que o modo próprio 

de comunicar do brincar não se refere a um pensamento ilógico, mas a um discurso organizado com 

lógica e características próprias, o qual permite que as crianças transponham espaços e tempos e 

transitem entre os planos da imaginação e da fantasia explorando suas contradições e 

possibilidades.Assim, o plano informal das brincadeiras possibilita a construção e a ampliação de 

competências e conhecimentos nos planos da cognição e das interações sociais, o que certamente 

tem conseqüências na aquisição de conhecimentos nos planos da aprendizagem formal”. Como 

ressalta Machado (2003, p.37): “Brincar é também um grande canal para o aprendizado, senão o 

único canal para verdadeiros processos cognitivos. 

Para aprender precisamos adquirir certo distanciamento de nós mesmos, e é isso o que a criança 

pratica desde as primeiras brincadeiras transicionais, distanciando-se da mãe. Através do filtro do 

istanciamento podem surgir novas maneiras de pensar e de aprender sobre o mundo. Ao brincar, a 

criança pensa, reflete e organiza-se internamente para aprender aquilo que ela quer, precisa, 

necessita, está no seu momento de aprender; isso pode não ter a ver com o que o pai, o professor ou 

o fabricante de brinquedos propõem que ela aprenda”. O brincar envolve múltiplas aprendizagens. 

Vygotsky afirma que na brincadeira “a criança se comporta além do comportamento habitual de sua 

idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na 

realidade” (2007, p.122). Isso porque a brincadeira, na sua visão, cria uma zona de desenvolvimento 

proximal, permitindo que as ações da criança ultrapassem o desenvolvimento já alcançado 

(desenvolvimento real), impulsionando-a a conquistar novas possibilidades de compreensão e de 

ação sobre o mundo. Segundo Vygotsky (2007, p.118): “o brinquedo cria na criança uma nova 
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forma de desejos. Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu 

papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas 

no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”. O 

universo da pesquisa foi de 4 crianças autistas. Este instrumento foi organizado com o objetivo de 

interagir com a pesquisadora para recolher informações prévias das crianças e o contato com os 

brinquedos eletrônicos, como também sua compreensão e da funcionalidade. O critério para a 

seleção das crianças foi de acordo com grau de autismo. Foram realizados pesquisas com os pais 

para saber se as crianças já tinham contato com esses brinquedos antes desse estudo. Ao 

analisarmos as respostas constatamos que 3 das crianças não costumam brincar com esses 

brinquedos em suas casas. 

Com base nesse resultado tornou o estudo mais desafiador, pois as crianças autistas só brincavam 

quando estava em contato com a pesquisadora. O tempo tornava-se pouco para tantas informações e 

descobertas. A analise e interpretação da pesquisa, colhidos por meio de instrumentos e descritas 

foram tabulados através de gráfico: Nível de aprendizagem significativa através dos brinquedos 

eletrônicos. Esse gráfico apresenta a situação em que as crianças autistas iniciaram nesse estudo. Só 

uma criança tinha acesso a esses brinquedos, porém gradativamente ao serem apresentados foram 

aprimorando seus conhecimentos e habilidades com esses brinquedos eletrônicos. A dificuldade em 

se concentrar, por não compreender a causa e o efeito, e o desconhecimento da funcionabilidade dos 

brinquedos foram fatores decisivos para iniciarmos esse estudo. As crianças autistas têm um 

comprometimento grande em sua motricidade e na imaginação. Essas áreas exigem muito empenho 

e determinação para ser desenvolvida, a rotina tornou-se fator determinante para que as crianças 

fossem se familiarizando. O brincar com a intervenção da tecnologia beneficiará a desenvoltura 

delas, ao manusear os brinquedos, as frustrações e os medos, tornavam o brincar mais difícil, pois 

ao tocar ou apertar o brinquedo algo novo acontecia, e o novo desregulava os pequenos autistas. Os 

brinquedos foram introduzidos e apresentados paulatinamente. Focando nas especificidades e centro 

de interesse de cada criança. O gráfico apresenta o resultado desse estudo, retrata a aceitação e o 

desenvolvimento das crianças autistas ao brincarem com os brinquedos eletrônicos. Das 4 crianças 

observadas algumas delas manusearam com desenvoltura e segurança os brinquedos citados na 

legenda, outras apresentaram ao termino do estudo algumas dificuldades em concentrar-se para 

brincar, com isso dificultava a compreensão da causa e o efeito dos brinquedos destacados acima. O 

Ipad tornou-se uma ferramenta de grande valia para essas crianças, pois a cada toque na tela, 

percebíamos em seu semblante a alegria por ter conseguido, realizar o que tínhamos solicitado, pela 

facilidade do manuseio. Os brinquedos eletrônicos como o trenzinho, o robô, o piano e a guitarra, 
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foram bem aceitos pelas crianças, ao entrarem na sala já se dirigiam para eles, e com eles 

criavam novas maneiras diferentes de brincar (utilizavam ecolalia imediata, tocavam como músicos 

deitavam no chão, enfim tentavam usar a imaginação). 

Com o notebook a aceitação foi diferente, pois as crianças necessitavam manusear o mouse, e 

usavam nossa mão como ferramenta, porém ao compreender os comandos,utilizava seu próprio 

dedo para clicar no que desejava. Superou nossas expectativas, após duas semanas brincando já 

demonstrava segurança e entendimento. A prancha de atividades de inicio as crianças apresentaram 

resistência, por necessitar da iniciativa (fator comprometido de 2 dessas crianças), pois utilizava 

nossa mão como ferramenta, para pegar o que desejava) esse brinquedo estimulou a coordenação 

motora, a discriminação visual, como também a concentração, a linguagem e a matemática de uma 

forma prazerosa e dinâmica. O problema de pesquisa que desencadeou essa pesquisa foi: - Como 

brinquedos eletrônicos podem contribuir no processo de aprendizagem e tornarem-se significantes 

para as crianças com autismo? Conseguimos responder a pergunta, como também alcançar o 

objetivo geral apresentado, identificamos a importância dos brinquedos eletrônicos como 

ferramenta do aprender a causa e o efeito das atitudes. Vários pontos tornaram-se relevantes, como 

a participação dos pais na hora das brincadeiras, vibrando e elogiando cada avanço. Outro ponto em 

destaque foi a assiduidade das crianças nos dias e horas pré-estabelecidos. E outro foi o 

cumprimento da rotina, onde as crianças seguiam a seqüência dos brinquedos apresentados, mesmo 

que fosse por um tempo curto, nos dias que chegavam desregulados, com estereotipias ou ecolalias. 

Alcançamos os objetivos específicos, estimulamos o brincar para as crianças autistas, através da 

imitação do brincar com o adulto; Desenvolvemos a pratica de pais e filhos autistas a brincarem 

diariamente juntos, com os brinquedos; Apresentamos o brinquedo eletrônico e com isso ele tornou-

se o facilitador do processo do aprender brincando, através do Ipad, Prancha de Atividades, 

Notebook e Brinquedos eletrônicos, onde cada brinquedo focava em estimular em uma habilidade 

especifica, como: a coordenação motora, a discriminação visual, a concentração, a seqüência de 

fatos, o raciocínio lógico matemático entre outros. Os gráficos apresentaram um resultado positivo 

desse estudo, pois retratam a evolução das crianças após iniciarem o brincar com brinquedos 

eletrônicos, pois esses brinquedos facilitam o treino motor, estimulam a autonomia e a 

independência. Esse instrumento norteia a percepção dessas crianças, onde eles lidam com as 

frustrações, e com elas aprendem a superá-las. Nos casos das crianças de autismo clássico, nota-se o 

maior grau de dificuldade, pois apresentam estereotipias que dificultam sua concentração e 

autonomia. No entanto, após um tempo maior de estimulações intensivas, eles conseguiram 

compreender o processo, através da imitação, repetição e rotina. Com base no estudo exposto 
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acima, conclui-se que o aprendizado foi notório. Tanto para a profissional que acompanhou 

esse estudo, quanto para os pais que perceberam desenvolvimento de seus filhos. A participação dos 

pais foi fundamental, para a construção da aprendizagem das crianças envolvidas. Muitos dos pais 

não acreditaram que o aprendizado fosse significativo. Após várias tentativas as crianças 

surpreendiam com suas descobertas e superações. Entravam na sala e pediam para brincar 

apontando, ou utilizando a mão da profissional como ferramenta para pegar o brinquedo que mais 

gostou de brincar no dia anterior. Esse estudo teve uma significativa relevância para os pais, 

profissionais e crianças pois aprenderam a utilizar o brinquedos eletrônico como centro de interesse 

para desenvolver as habilidade e competências dessas crianças e com isso transformar em 

aprendizagem significativa e com isso transcender para sua pratica diária. Daremos continuidade a 

esse estudo, pois os degraus de desenvolvimento precisam ser redirecionados de acordo com as 

especificidades de cada autista. 
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TÍTULO: O brincar com os autistas estimulando a tríade  

 

AUTORIA: Patricia Araujo Nunes dos Santos  

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO, BRINCAR, ESPECIFICIDADE E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 

Resumo Os primeiros anos de idade é o período onde o brincar é aflorado no cotidiano infantil. 

Sugere-se possibilitar, através da magia (deslumbrante) do brincar, que conquistas aparentemente 

difíceis possam ser superadas. Cabe ao adulto dar preferência à observação e não à intervenção 

(pelo menos no primeiro momento em que a criança esbarra em alguma dificuldade) possibilitando 

a ela assimilar sozinha o aprendizado, a fim de obter a valorização do seu próprio corpo e criando 

capacidade de superar barreiras. “Todas as crianças, inclusive as autistas, são capazes de brincar” 

(BAGAROLLO, 2011, p. 12). Essa citação embasou esse estudo, pois respalda e fundamenta as 

dúvidas dos pais e profissionais que não acreditam no potencial dessas crianças, mesmo com suas 

limitações e particularidades. Nessa perspectiva acreditam-se num trabalho individualizado, e com 

essas estimulações em áreas que interliguem a tríade dessas crianças, as mesmas possam 

gradativamente, em seu tempo, superarem suas limitações e fobias. A escolha dessa problemática 

surgiu, após percebemos uma carência de profissionais na cidade. Pois o autismo era um transtorno 

desconhecido, muitas dessas crianças eram dadas como deficientes mentais, tratadas com 

medicamentos controlados, tarjas pretas. Onde alguns pais não tinham conhecimento sobre a 

evolução em seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

Começaram assim a procurarem explicações e diagnósticos de profissionais fora da cidade. 

Depois de encontradas definições, questiona-se sobre o problema de pesquisa: “Como ensinar a 

criança com autismo a brincar de forma funcional?” Para responder o problema acima levantado, 

formulou-se o seguinte objetivo geral: Analisar os prejuízos qualitativos na comunicação, interação 

social e imaginação das crianças autistas e converter em aprendizagem significativa. 

Para que fosse atingido o objetivo geral, reboquei os seguintes objetivos: Descrever os programas 

individualizados e lúdicos para cada criança autista; Ensinar o ato do brincar de forma funcional e 

que possibilite aprendizado; Criar um ambiente estruturado e motivador para as crianças atípicas; 

Estimular a criança autista a participar da brincadeira como um simulacro da complexa dinâmica 

social. Os dados foram tabulados em forma de gráfico de acordo com a evolução das crianças 

autistas por áreas de desenvolvimento na interação, comunicação e imaginação. As primeiras 

publicações sobre autismo foram feitas por Leo Kanner (1943) e Hans Asperge (1944), os quais, 
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independentemente (o primeiro em Baltimore e o segundo em Viena), forneceram relatos 

sistemáticos dos casos que acompanhavam e das suas respectivas suposições teóricos para essa 

síndrome até então desconhecida. Segundo Mello (2007 p. 16), autismo é uma síndrome definida 

por alterações presentes desde idades muito precoces, [...] e que se caracteriza sempre por desvios 

qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. Estes três desvios, que ao 

aparecerem juntos caracterizam o autismo, foram chamados por Lorna em seu estudo realizado em 

1979, de “tríade”. A tríade é responsável por um padrão de comportamento restrito e repetitivo, mas 

com condições de inteligência que podem variar do retardo mental a níveis acima da média. 

Surgiram indagações fortes em relação à causa do autismo, várias versões foram citadas por Farrell 

(2008, p. 90), a evidência de que o autismo tem uma “base biológica e um forte componente 

genético”. O autismo seria duas vezes e meia mais freqüente em pessoas do sexo masculino do que 

em pessoas do sexo feminino. 

Segundo informações encontradas no site da asa - Autism Society of America (autism-society.org), 

a incidência seria de 1:500, ou 2 casos em cada 1000 nascimentos. Desenvolvido pelo psiquiatra 

infantil Stanley Greenspan (1992, p. 6), que define o floortime como um método de tratamento que 

leva em conta a filosofia de interagir com uma criança autista. Segundo Greenspan (1992, p. 9) a 

meta no Floortime: “é desenvolver a criança dentro dos seis marcos básicos para a plenitude do 

desenvolvimento emocional e intelectual do indivíduo”. Foram esses degraus que nortearam o 

estudo onde através da ludicidade mediando essa interação entre o brincar a situações da rotina 

dessas crianças, para que elas subissem esses degraus e desenvolvam a tríade. Greenspan (1992, p. 

18), advoga que: no Floortime, os pais entram numa brincadeira que a criança goste ou se interesse 

e segue aos comandos que a própria criança lidera. A partir dessa ligação mútua, [...] um processo 

conhecido como “abrindo e fechando círculos de comunicação". Segundo Greenspan (1992, p. 16), 

o objetivo do floortime é a formação dos alicerces para as competências sociais, emocionais e 

intelectuais das crianças. Segundo Ayres (1972, p.70), que a integração sensorial refere-se ao 

“processo neural” através do qual o cérebro recebe, registra e organiza o input sensorial para uso na 

generalização das respostas adaptativas do corpo ao meio circundante. De acordo com Winnicott 

(1975, p. 63), “o brincar é mais que simples satisfação de desejos, é um fazer que se constitui de 

experiências culturais, universal e próprio da saúde, porque facilita o crescimento, conduz o 

relacionamento grupal, podendo ser uma forma de comunicação”. O pensamento autístico para 

Piaget (1978, p. 60), “é subconsciente, isto é, os objetivos que prossegue e os problemas que põe a 

si próprio não se encontram presentes na consciência”. Não se encontra adaptado à realidade 

externa antes cria para si próprio uma realidade de imaginação ou sonhos. 
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As crianças autistas sentem facilidade em interagir com a música, ao iniciar uma brincadeira eu 

cantava um trecho de uma musica, onde elas já associam a sua rotina um fato, às vezes falavam por 

ecolalia tardia, para externarem um fato que marcou para ele. Grandin (1992), diz que colocar a 

música como ferramenta facilitadora para a comunicação com pessoas autistas. A pesquisa foi do 

tipo qualitativo, um estudo de caso com um grupo de oito crianças na faixa etária entre 4 a 8 anos, 

centralizando o estudo no brincar individualizado para transformar em aprendizagem significativa. 

Realizado na recreação Brinquelândia localizada em Garanhuns-PE. A estrutura física da recreação 

Brinquelândia foram pontos decisivos pela escolha do local. A priori foram desenvolvidos dois dias 

na semana, com duração de uma hora. Depois um dia por semana, com a mesma duração de tempo. 

O estudo foi embasado no ato do brincar para estimular a tríade e transformar em aprendizagem 

significativa. A seleção das crianças foi feita através uma entrevista (avaliativa) individual, onde 

seria observado nas crianças o maior comprometimento na tríade, especificamente na área de 

imaginação, fator essencial para desenvolver o ato do brincar. 

O grupo está incluído no TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento) sendo: dois espectro 

autista (asperge), quatro espectro autista moderado e dois espectro autista severo. A técnica 

utilizada de coleta de dados foram estimulações lúdicas, pesquisas bibliográficas e expedições 

práticas em centros especializados em autismo: AMA-SP (Parelheiros); participei de um 

treinamento onde visitei a residência local onde mora um grupo de adolescentes no espectro 

autistico, os quais são estimulados a realizar as ABVD (Atividades da Vida Diária) e ABVP 

(Atividades Diárias da Vida Pratica). Em visita a escola do AMA-SP (Cambuci) freqüentei alguns 

dias de aulas, onde as crianças freqüente normalmente a escola onde são alfabetizados e seguem até 

a o Ensino Fundamental I. Os quais participam de atividades curriculares e extras curriculares. No 

CID-RE (Centro de Desenvolvimento Infantil); participei de uma SUMMER CAMP e de uma 

terapia com uma das crianças que está incluso desse grupo de estudo. FADA-BR (Fundação de 

Apoio e Desenvolvimento de Autistas); entrevistei a coordenadora da fundação, focando as 

perguntas na introdução e importância da musicalidade para essas crianças com TGD. Onde 

observamos o dia-a-dia das crianças autista, como procediam na hora do brincar, a autonomia e 

independência, interação; como enfrentavam as frustrações e resistências. As técnicas foram 

desenvolvidas através de estimulações lúdicas (brincadeiras, jogos); estimulações sensoriais 

(tatoriais, proprioceptivas e vestibulares) e musicalidade. Foram registrados em fotos feitas pelos 

pais de algumas crianças. Construímos um gráfico evolutivo do desenvolvimento das crianças antes 

e depois dos API. Destacamos o comprometimento na tríade de cada criança nas áreas de 

(interação, comunicação e imaginação). Os dados foram tabulados também em forma de gráfico de 
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acordo com a evolução individual de todas as crianças autistas. As pesquisas de campo 

nortearam o estudo por apresentar casos semelhantes ao do grupo de crianças estudadas. Foquei em 

áreas afins para cada criança e suas especificidades, na linguagem (músicas), interação (jogos e 

brincadeiras) e imaginação (histórias e brincadeiras simbólicas). As pesquisas bibliografias foram 

fundamentais, pois através deles embasei o estudo, pois consegui perceber a importância do brincar 

para o desenvolvimento das crianças, através de varias óticas, onde seus pensamentos se tornavam 

convergentes e por vezes divergentes. A análise dos dados foi feita através de gráficos de 

desenvolvimento e de interpretações da revisão literária. Com base nesses pontos citados foram 

analisados e estudados em cada criança envolvida e desenvolvidos gráficos do desenvolvimento da 

tríade antes de depois dos acompanhamentos pedagógicos. Pode-se observar que a imaginação e a 

interação são áreas mais afetadas nesse grupo de crianças autistas. A maior parte não mantinha 

contato visual, e muitas utilizava meu corpo como ferramenta para pegar os brinquedos que lhe 

interessava. A interação social tornou-se um fato preocupante, pois muitos não aceitavam o toque, 

para direcionar a brincadeira proposta. Tornando-se um grau de dificuldade manter uma boa relação 

com as crianças. Pois na recreação tinha outras crianças que se interessavam pelas brincadeiras, 

mais que elas. E por vezes eles não aceitavam na primeira tentativa. Com o apoio dos pais e a 

assiduidade das crianças desse quadro mudou. 

Analisei esse novo resultado, foi emocionante perceber a evolução dessas crianças. Elas 

conseguiram superar fobias ao brincar, no tobogã gigante (altura e escuro), no solário (contato com 

areia), pula-pula (sem contato físico), rapel (altura e balanço - sem contato físico). A interação com 

outras crianças típicas beneficiou para esse resultado, pois as crianças atípicas aprendiam a esperar 

sua vez, não gritar para obter algo, a brincar em grupo (pega-pega, teia de gato, seu rei mandou 

dizer...). A linguagem surgiu de repente, nas brincadeiras mais prazerosas, nos recontos de histórias 

com fantoches, nas letras de músicas, essas brincadeiras despertaram a imaginação das crianças no 

espectro. Ao brincar crianças se descobriram e descobriram um novo mundo o do faz-de-conta. E 

com isso superaram e vêem superando suas limitações. Não foi uma tarefa fácil, muito menos 

rápida, foi e vem sendo um processo diário, por isso é importante destacar o papel da familia, para 

darem continuidade do que ensinado através de brincadeiras e jogos. O encaminhamento 

metodológico utilizado na intervenção pedagógica fundamenta-se na pesquisa-ação. O registro em 

diário das observações feitas, à medida que a metodologia pedagógica escolhida estava sendo 

aplicada, possibilitaram o afastamento necessário para a reflexão e a compreensão do estudo 

realizado. As crianças com autismo leve e moderado por não terem muito comprometimento 

cognitivo (imaginação e linguagem) e sim em interação foram estimuladas com brincadeiras e jogos 
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em duplas que exigiam um grau maior de concentração, participação e complexidade. No 

entanto as com autismo severo requereram uma maior atenção, pois sua imaginação, linguagem e 

interação são mais comprometidas e limitadas, necessitando de mais estímulos visuais e menos 

verbal. É importante destacar que os API estimulavam as especificidades de cada criança, 

estimulando as áreas mais afetadas de acordo com o grau de autismo das crianças acompanhadas e 

respeitando suas limitações. Como ensinar a criança com autismo a brincar de forma funcional? Foi 

o problema que norteou essa pesquisa. 

Vários pontos contribuíram para respondermos essa pergunta, como a parceria dos pais foi 

fundamental para criarmos vínculos afetivos entre as crianças. O ponto inicial principal do ensinar a 

criança autista a brincar, aconteceu pela imitação, o adulto realizava e a criança reproduzia a 

brincadeira. Outro ponto foi iniciar as brincadeiras com músicas, organizava a rotina na cabeça das 

crianças autistas. Pois elas mapeavam o que aconteceria em cada momento, e os improvisos e 

imprevistos e frustrações eram trabalhados nesse momento. Para responder o problema acima 

levantado, formulamos o seguinte objetivo geral: - analisamos os prejuízos qualitativos na 

comunicação, interação social e imaginação das crianças autistas e convertemos em aprendizagem 

significativa, através de brincadeiras simbólicas, e a partir delas transcender para o simulacro do 

contexto familiar. Os programas individualizados foram lúdicos para cada criança autista, 

respeitando as suas especificidades, onde cada criança pôde ter contato com atividades sensoriais, 

proprioceptivas vestibulares, tatoriais; e através dessas foram estimulando a tríade. As dificuldades 

mais acentuadas de cada criança foram focadas. E através de jogos e brincadeiras com o adulto 

atingissem uma evolução significativa. O ato do brincar foi ensinado de forma funcional, através de 

brinquedos como seguir a pista dos carrinhos de corrida, dar comidinha na boca do cachorrinho, 

soprar a bolinha de sabão, vestir os bonecos com as roupas relativos a sua profissão que 

possibilitando assim um aprendizado para sua vida prática. Criei um ambiente estruturado e 

motivador na recreação Brinquelândia para as crianças atípicas, seguimos uma rotina, com os 

mesmo horários e dias pré-estabelecidos, onde as crianças realizavam brincadeiras e conduzíamos a 

fazermos parte do seu centro de interesse, onde cada uma tinha um objetivo, que as estimulavam em 

suas necessidades e limitações. Com isso sentiam-se seguras e mapeadas; pois com o tempo 

sentiam-se confortáveis no espaço e com os brinquedos. 

Estimulei as crianças autistas a participarem da brincadeira como um simulacro da complexa 

dinâmica social como, ao chegar aos lugares cumprimentar as pessoas (do seu jeito) com um gesto, 

uma palavra; não tirar a roupa em ambientes públicos, só no banheiro; utilizar a linguagem (gestual 

ou oral) para que seu pedido seja realizado; aprender a esperar sua vez, permanecer na fila até 
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chegar sua vez. Os programas individualizados foram desenvolvidos respeitando as suas 

especificidades fazendo um parâmetro entre a ludicidade e a tríade. A brincadeira norteou a 

pesquisa. No começo os pais não sabiam outros já conheciam a terapia na perspectiva floortime 

(brincar no chão). Foram abordados os aspectos imaginação, linguagem e interação social. 

Explorando nas áreas de motor, discriminação visual, propriocepção, vestibular, tatorial e as ABVD 

e ABVP. De uma forma que as crianças entendessem e participarem das brincadeiras como 

simulacro da complexa dinâmica social. Com base no estudo exposto acima, conclui-se que o 

aprendizado foi mútuo entre crianças, pais e profissional. Os feedbacks e a participação dos pais 

foram fundamentais, para a construção da aprendizagem das crianças envolvidas. Esse estudo teve 

uma significativa relevância para a comunidade, pais, profissionais, pois aprenderam a olhar e 

entender que o ser humano é um ser único com suas especificidades e individualidades. Darei 

continuidade a esse trabalho, no agreste meridional, priorizando o brincar das crianças autistas de 

forma funcional, essa área deixa uma lacuna significativa, essas crianças precisam ser estimuladas 

diariamente. Constatei a emergente necessidade de construirmos um espaço com profissionais que 

os estimulem num espaço, centralizando todas as estimulações nas áreas de linguagem 

(fonoaudiólogo), propriocepção vestibular (terapeuta ocupacional), imaginação e interação 

(psicopedagoga); terapias na piscina (natação), ecoterapia. 

Nessa perspectiva envolver os pais, para que continuem participando diretamente das conquistas, 

frustrações e superação dessas crianças, e com isso acreditem numa evolução, sem determinar o 

tempo, e através do brincar essas crianças atípicas, possam adquirir autonomia e independência. 

 

Contato: PATRICIASANTO23@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Ensino colaborativo: estratégia de formação e de aprendizagem para quem ensina e para 

quem aprende  

 

AUTORIA: Patricia Braun, Leila Regina d’Oliveira de Paula Nunes  

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, ENSINO COLABORATIVO, ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

Resumo A necessidade de ações docentes que atendam às especificidades de alunos com deficiência 

é uma demanda real. Tal afirmativa é observada em documentos internacionais sobre os aspectos 

para a educação desses alunos, na escola comum, ao apontarem que novas competências para a 

formação e atuação docente são imprescindíveis. Embora o aluno com deficiência exija propostas 

diferentes das que habitualmente a escola tem disposto, a diferenciação posta vai além das 

competências do professor. Abarca, também, uma configuração nova da escola, para se organizar 

em relação ao trabalho docente. A partir desse contexto, apresentamos um recorte de uma pesquisa 

de doutorado, desenvolvida em uma escola comum, da rede pública federal da cidade do Rio de 

Janeiro, no Brasil. Os sujeitos participantes foram três alunos com deficiência intelectual, 

matriculados em anos de escolaridade diferentes e seus respectivos professores. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, com a abordagem da pesquisa-ação colaborativa (PIMENTA, 2005; 

ESTEBAN, 2010), tendo como viés teórico a estratégia do ensino colaborativo como uma proposta 

possível para práticas pedagógicas inclusivas (FONTES, 2009; MENDES et al., 2011 , FENTY et 

al, 2012). A partir da estratégia do ensino colaborativo, estabelecida entre as professoras de sala de 

aula e professoras especialistas, observamos a ampliação da iniciativa das professoras na 

organização e adequação de atividades, nas áreas de conhecimento específicas em que atuavam, 

respeito à participação e à forma pela qual o aluno aprendia. Notamos a relevância da 

complementaridade entre as estratégias pedagógicas adotadas pelas professoras para garantir o 

ensino, a participação e a aprendizagem do aluno, tanto em sala de aula quanto na sala de recursos. 

Constatamos que as práticas de ensino favoreceram a aprendizagem destes alunos, na medida em 

que suas condições de ensino, para sua aprendizagem, passaram a ser conhecidas e consideradas 

pelas professoras. A mediação planejada, intencional e desafiadora, em todos os ambientes da 

escola, foi fundamental para que compreendêssemos o processo escolar para este aluno. Sob essas 

condições notamos estes alunos demonstrarem capacidade para elaborar conceitos cotidianos e 
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complexos, em diferentes áreas do currículo escolar. Tais resultados nos encaminham para 

reflexões e ações pedagógicas que intentam a organização de um ambiente escolar mais equânime a 

todos os alunos, premissa essa disseminada diante dos atuais debates sobre inclusão escolar. 

Contato: P.BRAUN@TERRA.COM.BR, LEILAREGINANUNES@TERRA.COM.BR 
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TÍTULO: A importância da musicoterapia em indivíduos com perturbação do espectro do 

autismo  

 

AUTORIA: Patrícia Raquel Silva Fernandes  

PALAVRAS-CHAVE: MÚSICA; MUSICOTERAPIA; 

PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO 

Resumo Este estudo pretende confirmar como a musicoterapia, como técnica terapeuta, pode 

contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso, no sentido de uma boa integração social, 

comportamental, cognitiva e emocional de indivíduos com a Perturbação do Espectro do Autismo 

(PEA). Abordamos a musicoterapia, como técnica aplicada a indivíduos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), com o objetivo de incrementar potencialidades nos indivíduos. 

Utilizamos metodologia qualitativa e quantitativa. Considerando a adequação dos participantes aos 

objetivos da investigação, socorremos de uma amostra de conveniência, ou seja, a uma amostragem 

não probabilística. Para a obtenção de informação mais detalhada recorremos a análises 

documentais, questionários, entrevista e registos de observação. Concluímos que a musicoterapia é, 

de facto, um caminho exploratório da dimensão humana em toda a sua complexidade, emergindo 

canais de comunicação e cuja propagação tem possibilitado recentes e consistentes perspetivas de 

intervenção nos indivíduos com diagnóstico de Perturbação do Espectro do Autismo (PEA). 

Contudo, não devemos fazer abstrações dos mesmos devido às características individuais e aos 

diferentes graus de severidade que se observam nesta população. 

Contato: PRAQUELINHA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: A Inclusão Escolar da Criança com deficiência Intelectual: Descrição do Projeto Político 

Pedagógico da EMEF Presidente Campos Salles  

 

AUTORIA: Priscilla Serafim Maciel, Cristiane Regina Xavier Fonseca-Janes 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO; INCLUSÃO; 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

Resumo A Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Salles, da Comunidade de 

Heliópolis, no Estado de São Paulo, Brasil está localizada em áreas marcadas pela violência urbana 

das periferias paulista. Essa escola pauta-se nos princípios da Escola da Ponte, de Portugal. A escola 

possui uma estrutura curricular e física diferenciada das demais escolas paulistas. Sabendo desta 

estrutura o objetivo deste trabalho é identificar a existência de procedimentos metodológicos 

diferenciados para os estudantes com deficiência intelectual na perspectiva da Educação Inclusiva, 

uma vez que o sistema educacional inclusivo possibilita novas formas de relacionamentos e a 

valorização do potencial e interesse de cada estudante, olhando-o como ser único e competente com 

capacidades e habilidades a serem desenvolvidas. 

Para atingirmos o objetivo deste estudo analisamos o Projeto Político Pedagógico da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Salles. Verificamos que, a metodologia de 

ensino pauta-se nos princípios da solidariedade, da autonomia e da responsabilidade. Esses 

princípios possibilitam a integração por meio da vivência em grupo, contribuindo assim, para a 

formação de estudantes conscientes de seu papel como seres transformadores da sociedade. 

Desta forma, aprendem a conviver com a diversidade cultural, étnica e social. Nossa análise aponta 

a necessidade de criar um núcleo de atendimento especializado dentro da escola, aproveitando os 

dispositivos pedagógicos já existentes no cotidiano da escola como, como exemplo, os salões de 

estudos, as formações dos grupos de estudos e de monitorias e as comissões de alunos - espaços 

muito propícios ao atendimento educacional especializado ao aluno com Deficiência Intelectual. 

 

Contato: PRISCILLASERAFIM@GMAIL.COM; CRISREFONSECA@FUNDEC.EDU.BR 
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TÍTULO: A deteção de crianças elegíveis para a Intervenção Precoce: Promoção de competências 

de educadores de infância e de ajudantes de ação educativa em contexto de creche  

 

AUTORIA: Rita Laranjeira; Ana Coelho 

PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO PRECOCE, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Resumo A Intervenção Precoce (IP) pretende responder às necessidades das famílias com crianças 

que apresentem atraso de desenvolvimento associado ou não a deficiência, ou que se encontrem em 

risco de atraso grave de desenvolvimento. Existem estudos que comprovam que quanto mais cedo 

se iniciar a IP mais eficaz será a sua intervenção, sendo maiores as probabilidades de a criança 

ultrapassar ou diminuir as dificuldades que resultam da sua situação de risco, uma vez que se vai 

favorecer o desenvolvimento global da criança. (Bairrão e Almeida, 2003; Correia, Álvares e Abel, 

2003). 

Numa sociedade em que cada vez mais crianças, desde bebés, frequentam uma instituição de 

educação, consideramos que os profissionais de educação têm um papel fundamental na deteção e 

encaminhamento precoce das crianças em risco de desenvolvimento para a IP. Revela-se 

fundamental que os profissionais que aí trabalham conheçam os sinais de risco e identifiquem as 

situações que beneficiam de encaminhamento para a IP.  

A investigação realizada visou elaborar, implementar e avaliar uma ação de formação para 

educadores de infância e ajudantes de ação educativa a trabalhar em instituições de educação com 

valência de creche, com os objetivos de aprofundar o seu conhecimento sobre IP e sobre o 

desenvolvimento da criança, bem como de os capacitar para a deteção precoce de crianças com 

atraso de desenvolvimento ou que poderão estar em risco de desenvolver atraso. Participaram na 

formação 21 profissionais de educação do concelho de Condeixa-a-Nova. A formação teve a 

duração de 20 horas, sendo composta por 8 sessões de 2 horas e 30 minutos. Os conteúdos 

abordados foram IP, desenvolvimento da criança até aos 3 anos, fatores de risco e fatores de 

proteção, envolvimento da família, ambiente e atividades na creche. Para avaliar o impacto da 

formação foi elaborado um questionário sobre IP que teve como objetivo verificar o conhecimento 
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dos formandos sobre o tema, tendo sido preenchido em dois momentos distintos: o início e o 

final da formação.  

Concluímos que a formação contribuiu para a capacitação dos profissionais de educação, havendo 

um aumento de conhecimentos sobre IP. Os formandos demonstraram maior competência no 

encaminhamento de crianças para a IP e para colaborarem na implementação de estratégias com as 

crianças e as famílias apoiadas por este serviço. 

Palavras-chave: Intervenção Precoce, capacitação de profissionais de educação, critérios de 

elegibilidade 
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TÍTULO: Inclusão e linguagem de alunos com deficiência mental nos anos iniciais do ensino 

fundamental de nove anos no Brasil  

AUTORIA: Rogério Drago 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL. DEFICIÊNCIA MENTAL. 

LINGUAGENS. 

Resumo O estudo objetiva discutir, a partir de uma pesquisa realizada com crianças com deficiência 

mental causada pela Síndrome de Down, algumas possibilidades de trabalho com a linguagem oral 

e escrita pela via de outras ferramentas – música, pintura, teatro e fotografia – para o trabalho 

docente na escola para essas crianças que ingressam no Ensino Fundamental, que no Brasil assume 

a característica de nove anos. A partir de um estudo de caso de base qualitativa desenvolvido junto a 

professores e alunos, exploramos algumas ferramentas que contribuiriam para a garantia de outro 

modo de se trabalhar a leitura, escrita, percepção, emoção, dentre outras características linguísticas 

próprias das crianças que saem da educação infantil e que podem se perder diante do engessamento 

de práticas que o Ensino Fundamental pode impor. Para tanto, trazemos ao debate uma breve 

discussão acerca da linguagem, da inclusão e dos anos iniciais do ensino fundamental de nove anos 

no sentido de situar o leitor acerca daquilo que se pesquisa. De modo geral, o estudo identificou que 

o trabalho com as crianças com e sem deficiência, e no caso deste estudo, das que têm síndrome de 

Down, nos anos iniciais do ensino fundamental de nove anos, diante da abreviação do espaço/tempo 

da educação infantil – que é essencialmente lúdica – precisa revestir-se de um espaço que tenha 

como foco o trabalho com muitos materiais interessantes para as crianças, materiais como livros, 

revistas, recortes, colagens, pintura, desenho, vídeos, música, produção de textos, enfim, um 

trabalho que objetive transformar o processo ensino-aprendizagem em algo que seja ao mesmo 

tempo interessante e agradável para o professor e para as crianças. Além disso, há que se trabalhar 

para que a criança, ao mesmo tempo em que se apropria do conhecimento já produzido, produza 

suas impressões sobre este conhecimento, num processo realmente interativo, dialético e que veja a 

criança como ser histórico e social que produz cultura, que é sujeito do processo educacional e que 

também possui/produz/reproduz a linguagem de seu grupo social, e para tanto precisa exercitar essa 

linguagem em suas mais variadas possibilidades. 
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TÍTULO: A criança com deficiência mental causada pela Síndrome de Rubinstein-Taybi: 

inclusão e escolarização  

 

AUTORIA: Rogério Drago 

PALAVRAS-CHAVE: SÍNDROME DE RUBINSTEIN-TAYBI. FENOMENOLOGIA EXISTENCIAL. INCLUSÃO 

ESCOLAR. 

Resumo Este estudo tem como principal objetivo entender como tem se dado, pela via da 

fenomenologia-existencial, a inclusão de uma criança com Síndrome de Rubinstein-Taybi no 

contexto da sala de aula comum de uma escola de educação infantil pelo olhar o outro (adulto) que 

está em contato direto com esta criança. Insere-se no corpo de estudos desenvolvidos e em 

desenvolvimento no GEPEI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Inclusão, que tem se 

debruçado sobre os processos educacionais numa perspectiva inclusiva de sujeitos com deficiência 

e transtornos globais do desenvolvimento e síndromes raras, busca entender como esses sujeitos que 

apresentam uma síndrome rara tão peculiar se veem e são vistos-existenciados pelos outros seres 

que os rodeiam. Assim pretendemos nesse estudo, além de um aprofundamento teórico-

metodológico acerca da fenomenologia existencial como proposta de pesquisa que potencialize a 

existência de indivíduos com uma síndrome rara, como a Síndrome de Rubinstein-Taybi. Para tanto, 

nesta comunicação, inicialmente apresentamos a caracterização da síndrome, seus aspectos 

fenotípicos, históricos e algumas informações acerca da deficiência mental que é uma marca dessa 

síndrome. Em seguida apontamos alguns dos principais estudos realizados sobre a síndrome no 

contexto brasileiro. Também trazemos uma breve discussão acerca da inclusão, escolarização e 

práticas pedagógicas desenvolvidas com sujeitos com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento no contexto da escola comum. Trata-se de um estudo qualitativo, que assume uma 

perspectiva fenomenológica-existencial, dialogando essencialmente com Vigotski e Sartre, por 

entender que o sujeito se constitui na medida em que entra em contato com os outros sujeitos de sua 

espécie e, o olhar e a palavra do outro contribui para que este sujeito seja humanizado. Nesse 

sentido, os dados têm revelado, basicamente, que em primeiro que incluir pressupõe o 

reconhecimento das diferenças que culminam num novo modo de organização do pensar e do agir 

escolar. Além disso, o reconhecimento de que as diferenças são apenas diferenças e não limitações 

faz com que as relações sociais e escolares sejam ferramentas amplificadoras no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da pessoa com necessidades educacionais especiais causadas por 
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uma síndrome rara, como a de Rubinstein-Taybi. Ou seja, percebemos que as peculiaridades 

resultantes da deficiência estão muito mais atreladas ao plano social do que ao plano biológico e 

que os episódios de preconceitos, estigmatização e discriminação, emergem, muitas vezes, de uma 

sociedade historicamente inapta e incapaz de facilitar e permitir uma vida tão “normal” quanto 

possível às crianças com necessidades educacionais especiais. 

Contato: ROGERIO.DRAGO@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Educação especial e inclusão escolar: um percurso em construção  

 

AUTORIA: Rosângela Gavioli Prieto; Karina Soledad Maldonado Molina Pagnez; Roseli Kubo 

Gonzalez 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCLUSÃO ESCOLAR. GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ANÁLISE DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS. 

Resumo A política nacional de educação brasileira apoia-se nos princípios da educação para todos, 

o que também pressupõe a criação de condições favorecedoras ao acesso de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação às classes comuns, bem 

como visam garantir sua permanência e aprendizagem. Sua implantação requer a concordância e a 

criação de políticas no âmbito dos sistemas de ensino estaduais e municipais brasileiros. Como estes 

estão constituindo suas ações para atender esta população-alvo é a questão norteadora deste 

trabalho, que tem como objetivos descrever e analisar a política de educação especial em curso no 

município de São Paulo, focalizando o Programa Inclui, criado em 2010. Trata-se de um programa 

composto de sete projetos, que têm por finalidade viabilizar “o acompanhamento da trajetória 

escolar e do processo de aprendizagem” (SÃO PAULO, 2010) desse alunado. As análises de três 

desses projetos (“Apoiar”, “Formar” e “Rede”) decorreram de fontes documentais (legislação e 

relatórios oficiais) e de entrevistas semiestruturadas realizadas com profissionais do sistema de 

ensino, que atuam nessa área. Os resultados apontam movimentos no município para instituir ações 

que subsidiem a permanência dos alunos nas escolas comuns, pela via da ampliação das “ações de 

suporte pedagógico”, de formação “específica” e “continuada” e aumento do número de serviços e 

de profissionais (agentes de inclusão escolar) junto às escolas municipais paulistana. De suas 

análises espera-se poderem ser extraídas indicações para o aprimoramento de políticas de educação 

especial em sistemas públicos de ensino, uma necessidade premente no Brasil. 

Contato: ROSANGEL@USP.BR; KPAGNEZ@USP.BR/RKG@USP.BR 
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TÍTULO: Formação de professores e educação inclusiva: em questão os cursos de pedagogia 

da universidade estadual paulista, UNESP – São Paulo – Brasil  

 

AUTORIA: Rosimar Bortolini Poker; Bruna Gouveia Ferracinia; Wanderléia da Silva Antunes 

Medeiros 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; EDUCAÇÃO INCLUSIVA; CURSO DE PEDAGOGIA 

Resumo Desde 1990 o governo brasileiro tem implementado a política educacional inclusiva 

provocando sérias transformações na organização e funcionamento da escola e na prática 

pedagógica utilizada nas salas de aula. Escola e professor precisam estar preparados para atender, 

com qualidade, nas salas regulares de ensino, toda a diversidade de alunos, inclusive os que 

apresentam condições muito diferenciadas de aprendizagem como alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e/ou alunos com altas habilidades. Tal fato implica em um 

modelo de formação docente diferente em que se desenvolvem novas competências e novos 

conhecimentos. Neste sentido, a presente pesquisa pretendeu mapear e conhecer a situação dos seis 

Cursos de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual Paulista - UNESP, São Paulo, 

Brasil, verificando se estão adequados à política e legislação vigentes, ou seja, se os cursos 

preparam o professor para atuar na perspectiva da educação inclusiva. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa documental que teve como base a análise qualitativa dos Projetos Políticos Pedagógicos e 

dos planos de ensino dos cursos de Pedagogia dos campi da Unesp de Araraquara, Bauru, Marília, 

Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto. Os critérios de análise dos documentos 

foram: identificação de conceitos sobre educação inclusiva nos projetos políticos pedagógicos e, 

carga horária, quantidade de disciplinas e conteúdos desenvolvidos nos planos de ensino das 

disciplinas a respeito de temas relacionados com a educação especial e a educação inclusiva. Os 

resultados da pesquisa apresentaram uma diferença significativa entre os cursos tanto na maneira de 

tratar a educação inclusiva nos Projetos Políticos Pedagógicos como, também, na quantidade de 

disciplinas, na carga horária e nos conteúdos a respeito desse tema. Constatadas tais discrepâncias, 

se verifica a necessidade premente de se discutir e pensar em um novo modelo de formação de 

professores, com um curso de Pedagogia capaz de preparar adequadamente o professor e o gestor 

para desenvolver ações que atendam às necessidades educacionais especiais da diversidade do 

alunado presente na escola. Neste sentido, no atual contexto inclusivo, é fundamental conhecer e 

identificar quais as novas competências exigidas para o futuro profissional da educação e cobrar de 
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todos os cursos de Pedagogia, condições mínimas necessárias para se garantir qualidade em 

sua formação. 

Contato: POKER@MARILIA.UNESP.BR; BRU.FERRACINI@YAHOO.COM.BR; 

WANDERLEIA.ANTUNES@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Corpo, afeto e inclusão: processos vividos por uma criança cega, em uma escola 

pública em Vitória/ES.  

AUTORIA: Ruy Antônio Wanderley Rodrigues de Miranda e Hiran Pinel  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

INCLUSÃO. ALUNO CEGO. AFETO. FENOMENOLOGIA 

Resumo Estudos sobre as relações de afeto (e desafetos) têm aparecido com sentido na escola. 

Como tensões, podem criar maiores ou menores condições para aprender, de forma que o afeto que 

afeta em movimentos de afetação provoca o conhecimento que clama para ser apropriado de modo 

autônomo junto ao outro no mundo. Este estudo teve como objetivo descrever aspectos 

fenomênicos de um menino cego de seis anos de idade, matriculado em uma escola pública da 

Prefeitura de Vitória, ES (Brasil), sob impacto de práticas pedagógicas com perspectiva afetiva 

(sempre indissociadas à cognição). Estudo de caso fenomenológico existencial sobre os processos 

constitutivos da autonomia de um menino cego congênito. O instrumento utilizado para 

coleta/produção suplementar de dados foi um vídeo. A cena foi escolhida para uma reflexão sobre 

fatos da realidade vivida pelo menino diante de seus desafios pessoais em aulas de Educação Física. 

Nos planos de aulas, procurou-se contemplar aspectos da Psicomotricidade, principalmente aqueles 

que a literatura julga necessários à Orientação e Mobilidade, destacando a Educação Especial em 

uma perspectiva inclusiva. Foram elencados vários objetivos, dentre outros implícitos nos processos 

pedagógicos de ensino e aprendizagem, como: Tatear objetos; Caminhar mudando de direção, 

inclusive em espaços estreitos; Subir e descer escadas e transpor obstáculos. O trabalho propiciou 

pensar-sentir sobre ações pedagógicas inclusivas, em perspectiva afetiva e como tais práticas podem 

influenciar os processos de ensino-aprendizagem da criança cega, reconhecendo enfrentamentos 

produzidos pelas diferentes leituras que a escola pública regular faz, diante de propostas inclusivas 

e da criança com deficiência. Podemos concluir que, para aquela criança cega, aconteceu uma 

apropriação das experiências e conhecimentos vividos colaborando com a constituição da sua 

autonomia nos seus modos de ser sendo junto ao outro no mundo, contribuindo para o seu 

reconhecimento próprio como ser histórico-social e autônomo que produz cultura, história e 

conhecimento – um ser sendo que é constantemente afetado. 

Contato: RUY.MIRANDA@YAHOO.COM.BR; HIRANPINEL@IG.COM.BR  
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TÍTULO: A apropriação da língua inglesa pelo aluno cego matriculado no ensino 

fundamental: um estudo de caso  

AUTORIA: Sanandreia Torezani Perinni  

PALAVRAS-CHAVE: CEGUEIRA. LÍNGUA INGLESA. CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM. 

Resumo Este estudo objetivou entender os modos de apropriação da língua inglesa por uma aluna 

cega matriculada nas salas comuns do ensino fundamental na rede estadual de ensino do município 

de Colatina (ES), Brasil. É um estudo qualitativo na perspectiva do estudo de caso envolvendo a 

aluna deficiente visual, a professora de inglês e a professora especializada do atendimento 

educacional especializado, a partir dos pressupostos teórico-filosóficos da abordagem sócio 

histórica, das contribuições de Vigotski, Bakhtin e de autores que compartilham dessa linha. Em 

busca no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e no site 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação constatou-se que, apesar dos 

diversos estudos voltados para a inclusão, poucos são os trabalhos que abordam o processo de 

ensino e aprendizagem de alunos com deficiência visual, especialmente quando se trata do ensino 

de língua inglesa numa perspectiva inclusiva. Portanto, este estudo justificou-se pelo ineditismo 

presente no contexto nacional brasileiro e do estado do Espírito Santo, bem como pelos dados 

apresentados no Censo Escolar da Educação Básica 2010/2011 sobre os números da Educação 

Especial no Brasil, os quais apresentam um aumento da matrícula nas salas comuns da rede pública 

de ensino. Os dados foram obtidos a partir de análise documental, entrevistas semi-estruturadas, 

observação das aulas de inglês e do contexto escolar, os quais revelaram que a escola tem 

conhecimento das diferenças existentes no contexto escolar, entretanto, no que refere às ações 

curriculares, constatou-se um currículo pouco flexível às necessidades dos alunos com e sem 

deficiência; no que refere-se à prática pedagógica para as aulas de língua inglesa, esta ainda 

privilegia a apresentação de conteúdos descontextualizados com foco gramatical, exercícios 

mecânicos e avaliações escritas; quanto à apropriação dos conhecimentos em língua inglesa pela 

aluna cega esta decorre em meio à dificuldades que vão desde a falta de materiais adequados até os 

sentidos atribuídos pelos sujeitos desse processo acerca da cegueira e da língua inglesa, ou seja, os 

desafios que existem nesse processo estão determinados pelo contexto social e não apenas pelas 

características biológicas da aluna cega. 

Contato: torezanisanandreia@gmail.com 
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TÍTULO: Relatos de experiência: sentido e significado para a constituição da linguagem de alunos 

com autismo  

 

AUTORIA: Sílvia Orrú;   Ana Alvarenga; Virginia Silva 

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO; SENTIDO E SIGNIFICADO, CONSTITUIÇÃO DA LINGUAGEM, 

VIGOTSKY 

Resumo O presente trabalho se insere na modalidade “relatos de experiência e tece discussões sobre 

a importância da produção de sentido e significados na constituição da linguagem de alunos com 

autismo. São objetivos deste texto: 1) Destacar as contribuições da abordagem histórico-cultural de 

Vigotsky para a constituição da linguagem de alunos com autismo. 2) Enfocar a importância da 

construção de sentido e significado para a constituição da linguagem desses indivíduos. 3) 

Apresentar relatos de experiências bem sucedidas sobre a constituição da linguagem de alunos com 

autismos em contextos sociais onde as relações sociais são privilegiadas. No contexto 

metodológico, a investigação se desenvolve nos parâmetros da pesquisa qualitativa tendo como 

fundamentação teórica a abordagem histórico-cultural de Vigotsky (1987, 1988, 1989, 1998, 2000) 

em uma concepção do sujeito que tem seu desenvolvimento e aprendizagem enriquecidos a partir 

das relações sociais com o “outro”, bem como a constituição da linguagem a partir da construção de 

sentidos e significados gerados em contextos sociais onde as relações sociais são privilegiadas. 

Neste cenário, a Comunicação Suplementar Alternativa se apresenta como um recurso facilitador de 

grande importância para contribuir na construção de sentidos e significados em prol da constituição 

da linguagem de alunos com autismo. A pesquisa foi desenvolvida junto a oito alunos com autismo 

em uma escola do Estado de São Paulo, situada no Brasil. Os dados foram coletados a partir do 

registro de observações, avaliações pedagógicas, entrevistas com pais e professores. Para a 

expressão da pesquisa na forma de relato de experiência, a análise foca-se nas narrativas e registros 

das observações desenvolvidas cujos aspectos principais enfatizam o desenvolvimento da 

linguagem, interação social, comportamento social e desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os 

resultados apontam que a partir da abordagem histórico-cultural na perspectiva do desenvolvimento 

da linguagem tendo em vista o do ato de mediar às relações e práticas sociais, fica-nos evidente que 

é mediante o contexto social em que a pessoa com autismo está inserida, que suas produções 

verbais e representativas por meio de gestos ou de indicações com e/ou sem o auxílio da CSA vão 
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se construindo e re-desenhando o contexto no qual estão inseridos com as referidas 

significações, dando sentido a esse contexto de maneira adequada dentro de possibilidades 

múltiplas. 

Contato: SEORRU@HOTMAIL.COM 
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ÍTULO: Aperfeiçoamento em busca de qualidade genética: as deficiências em foco  

 

AUTORIA: Simone Moreira de Moura  

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIAS, PRECONCEITO, EUGENIA, ENGENHARIA GENÉTRICA 

Resumo Os acontecimentos atuais, as políticas, as tendências jurídicas, o conhecimento científico e 

os projetos sociais formam um espectro de possibilidades frente à problemática das deficiências. 

Estas se manifestam sob diversas formas e apresentam uma variedade de entendimentos e conceitos 

divergentes. Os dados disponíveis refletem as modificações frente ao conceito: de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003), a prevalência de pessoas com deficiência no mundo 

inteiro é de 10% em média, mas o banco de dados da Organização das Nações Unidas (ONU) que 

compila as estatísticas de diferentes países menciona números que vão de 0,3% (na Tailândia) a 

20% (na Nova Zelândia). Estes exemplos mostram a dificuldade de se mensurar e delimitar o 

conceito de deficiência, não existindo uma definição única. Na educação especial tem sido reiterada 

a visão de que as imagens relacionadas às deficiências são determinantes das atitudes e práticas do 

grupo social (AMARAL, 1998). Corroborando, Omote (1994, p.67) afirma que nas caracterizações 

da deficiência, “a questão da escolha de um critério norteador depende das forças sociais e 

históricas prevalecentes no grupo ou organização em cujo interior a diferença adquire um particular 

significado”. Se o estudo de qualquer fenômeno implica a compreensão das contingências históricas 

e sociais que o produzem, torna-se imprescindível examinar a forma como vem sendo significadas 

as deficiências e os parâmetros de normalidade para se pensar intervenções na atualidade. Nesta 

perspectiva os chamados avanços da Biotecnologia, com destaque para a Engenharia Genética, 

delineiam um cenário de significações (novas e antigas) a respeito do que seria normal/anormal, 

desejável/indesejável, abrangendo discussões tecnocientíficas que vão desde a possibilidade de se 

prevenir disfunções biológicas, passando pela busca do aperfeiçoamento da espécie; até projeções 

que sinalizam o desaparecimento das condições funcionais consideradas imperfeitas, como em 

casos de síndrome de Down, cegueira e surdez. Na contemporaneidade o controle da reprodução 

tem sido utilizado como um dispositivo de poder de domínio político da vida (AYMORÉ, 2011), 

que visa adequar a constituição biológica dos indivíduos à funcionalização do tipo idealizado de 

pessoas, a partir da intervenção tanto no indivíduo formado como na constituição biológica do 

embrião (PONTIN, 2007). Desta forma: o “mistério do surgimento de um novo indivíduo é 
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substituído pela certeza do surgimento de um organismo cujas características são escolhidas 

externamente” (PONTIN, 2007, p. 64). A este ensaio interessa as discussões acerca das deficiências 

na contemporaneidade, considerando para tanto, a necessidade de (re) pensarmos sobre o que vem 

sendo apresentado sob a forma de melhorias da vida do homem que, pautando-se por discursos 

científicos, pode estar contribuindo para a recorrente ordenação das diferenças/deficiências em 

nosso mundo. 

Contato: SIMONEMOURA@UEL.BR 
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TÍTULO: A educação especial na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental: 

estudos dos processos de inclusão e do atendimento educacional especializado  

AUTORIA: Sonia Lopes Victor 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; INCLUSÃO ESCOLAR; ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO; CRIANÇA PEQUENA 

Resumo O debate sobre a inclusão tem estado presente no panorama educacional brasileiro. Em 

2008, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Este documento definiu o público-alvo da educação especial e permitiu, também, um melhor 

delineamento das diretrizes nacionais para a educação especial, pois promoveu a redução da 

diversificação das políticas dos estados federativos com vistas a garantir políticas públicas 

coincidentes em âmbito nacional. Além disso, destacou o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), apontando diferentes aspectos, entre eles a indicação de que a inclusão escolar tem início na 

educação infantil, onde se desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e 

seu desenvolvimento global. Nesse sentido, este estudo tem como propósito conduzir uma 

investigação da educação especial na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental, 

visando à realização de estudos sobre os processos de inclusão e o atendimento educacional 

especializado nas salas de recursos multifuncionais (SRM) de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Iniciamos esta investigação tentando 

compreender como está acontecendo o AEE realizado nas SRM para as crianças de até seis anos de 

idade. Para tanto, realizamos análise de narrativas de professores de educação especial que atendem 

esses sujeitos nas SRM em cinco municípios da região metropolitana do Estado do Espírito Santo, 

os quais participaram de 11 encontros no modelo de grupos focais, promovidos pelo Observatório 

Nacional de Educação Especial, onde foram discutidos três eixos temáticos, a saber: formação de 

professores, avaliação e AEE. A abordagem histórico-cultural e os estudos sobre a sociologia da 

infância foram os aportes teórico-metodológicos para esta investigação. As análises das narrativas 

de professores de educação especial sugeriram a necessidade de articulação entre a educação 

especial e a educação infantil e os estudos sobre a criança e sua infância a fim de construir 

propostas pedagógicas que sirvam de apoio à educabilidade dos diferentes sujeitos da educação 

especial no AEE oferecido à criança de até seis anos de idade na SRM e no contexto da sala de aula 

comum. 

Contato: SOLOVIC@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: "Fecho os olhos para ver": Educação inclusiva e o direito à fruição da cultura  

 

AUTORIA: Sónia Mairos Ferreira & Mónica Almeida  

PALAVRAS-CHAVE: PARTICIPAÇÃO, EDUCAÇÃO, ARTE E PATRIMÓNIO, DIREITOS E LIBERDADES 

FUNDAMENTAIS 

Resumo Contextualizado nos paradigmas de respeito pelos Direitos Humanos e de inclusão através 

da cidadania/participação ativa em sociedade, o projeto que se analisa criticamente nesta 

comunicação foi implementado num espaço Museológico da região centro do país, no decurso do 

ano letivo 2013/2014. Intitulado "Nós no Museu", consubstancia-se na premissa chave de assegurar 

o acesso e fruição da arte e do património a crianças, jovens e adultos com necessidades educativas 

especiais e/ou em circunstâncias de vulnerabilidade. Apresenta-se, neste paper, a Versão Crianças e 

Jovens com Necessidades Educativas Especiais, na qual participaram 5 grupos com perfis de 

desenvolvimento distintos (max. 10 elementos cada), que frequentavam Escolas do centro do país, e 

que aceitaram o convite que lhes foi endereçado, no sentido de participarem, na concretização e 

também na avaliação, de uma iniciativa pioneira de fruição da cultura, especialmente adaptada ao 

seu perfil de desenvolvimento. Descreve-se, em seguida, as metodologias e tarefas desenvolvidas 

pela equipa multidisciplinar de profissionais no âmbito do processo de análise de necessidades de 

cada um dos participantes, nomeadamente no que respeita à sistematização das expectativas e 

necessidades de cada um dos elementos destes grupos. Indicam-se, neste âmbito, os elementos 

estruturantes da entrevista realizada junto dos Educadores (in)formais e, quando possível, com os/as 

próprios/as, apontando as mais-valias deste processo e o seu impacto no âmbito da preparação do 

programa educativo em que participaram posteriormente. Descreve-se, no momento seguinte, a 

primeira sessão, que decorre em contexto natural, e na qual é apresentado o Museu, nas suas linhas 

globais. Afloradas as suas dimensões essenciais procede-se à descrição da visita (estruturada em 

função das suas necessidades/interesses, e de acordo com dificuldades e potencialidades sinalizadas 

na avaliação inicial). Por fim, apresentam-se e analisam-se os elementos integrantes da outra visita 

(temática à escolha) e do atelier educativo em que também participam, salientando os recursos 

pedagógicos adaptados que foram utilizados. Para cada um dos grupos convidados, em função do 

processo descrito, apresentam-se objectivos, actividades, métodos e resultados do processo de 

avaliação. Sinalizam-se, por fim, as principais mais-valias e vulnerabilidades do projecto, segundo 

os distintos intervenientes neste processo (os/as próprios/as, docentes, profissionais do espaço 
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museológico), e identificam-se as dimensões que sustentam a sua dimensão de inovação e de 

boa prática em Educação inclusiva. 

Contato: smairosferreira@fpce.uc.pt 

 

 

  

mailto:smairosferreira@fpce.uc.pt
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TÍTULO: "Numa terra muito distante...": Práticas educativas inclusivas em Jardim de infância  

 

AUTORIA: Sónia Mairos Ferreira, Inês Abade & Ana Sofia Borges  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JARDIM DE INFÂNCIA, CONTO INFANTIL 

Resumo Nesta comunicação apresentam-se as principais descobertas de um projeto educativo 

dedicado à promoção de práticas educativas inclusivas, junto de um grupo de crianças que 

frequentam o Jardim de Infância. Inicia-se com a sistematização dos marcos conceptuais que 

integram o paradigma da educação inclusiva, atendendo em específico às suas potencialidades no 

que respeita a educação de crianças em idade pré-escolar. Ancorada nas premissas da democracia 

participativa, e assumindo como valores essenciais os da democracia, igualdade, e solidariedade, a 

educação inclusiva estrutura-se na crença de uma "utopia concretizável", a justiça e respeito por 

todos/as os/as indivíduos/as. Educação é, neste âmbito, conceptualizada enquanto ferramenta 

essencial para a promoção do desenvolvimento holístico e equilibrado de toda a comunidade 

escolar, e não apenas daqueles que possuem necessidades educativas especiais. Considera-se, neste 

enquadramento teórico e legal, que as especificidades de cada uma das crianças sejam tidas em 

consideração e que as propostas educativas planificadas e desenvolvidas sejam ancoradas neste 

principio. O projeto que se apresenta foi, precisamente, estruturado segundo estes princípios, sendo 

o seu propósito essencial o de potenciar a aceitação pela diferença e promover, em simultâneo, a 

tolerância e respeito pelos outros. Para este efeito, recorreu-se à discussão crítica, em pequenos 

grupos, de comportamento, valores, e crenças (des)ajustados; tarefa para a qual se mobilizaram 

contos infantis (tradicionais e modernos). Participaram no Projeto 47 crianças (11 com necessidades 

educativas especiais), de ambos os géneros, divididas em 9 grupos distintos. Cada um dos 5 contos 

propostos (e.g., Pinóquio, Patinho feio) foi explorado com as crianças a partir de uma abordagem 

metodológica distinta (e.g., foi solicitado às crianças que iniciassem/terminasse a história, que 

dramatizassem o guião de uma das personagens, que pintassem excertos e depois os organizassem). 

Após esta atividade cada criança foi convidada a explicar a sua importância e o que "a história 

realmente nos diz" (a moral). A discussão em grupo possibilitou a emergência de diversos pontos de 

vista sobre as temáticas em discussão (e.g., as dificuldades que as pessoas sentem quando são 

consideradas "diferentes"). Em cada uma das sessões procedeu-se à avaliação do comportamento e 

da aprendizagem com recurso a grelha de observação, sendo também avaliada a satisfação, através 

de colagem de smiles. No decurso da realização do projeto evidenciaram-se importantes alterações 
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no comportamento e discurso das crianças, no sentido de maior tolerância face ao outro, 

sendo também evidenciados elevados níveis de satisfação. 

Contato: SMAIROSFERREIRA@FPCE.UC.PT 
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TÍTULO: Inclusão do estudante com deficiência auditiva na rede de ensino SESI-SP / Brasil  

 

AUTORIA: Soraia ROMANO-SOARES; Célia Maria Amato BALIAN; Maria Beatriz Gomes da CUNHA  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR; TECNOLOGIA ASSISTIVA; DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

Resumo A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual, em que o professor é 

responsável para mediar a construção de saberes por meio de práticas docentes adequadas às 

necessidades de alunos com deficiência. No Brasil, a educação de estudantes com deficiência 

auditiva é preocupante, visto que o desenvolvimento de ações pedagógicas inadequadas reforçam 

dificuldades de relação, de ensino e aprendizagem. A Rede de Ensino SESI-SP abrange 175 escolas, 

com 95.000 estudantes. Foi realizado um mapeamento, e identificados 112 estudantes com perda 

auditiva. A avaliação fonoaudiológica apontou que 73% desses alunos apresentaram dificuldades na 

comunicação e aprendizagem. Além disso, a equipe escolar demonstrou carência de conhecimento 

em estratégias educativas. Iniciou-se então, um Programa com objetivos de analisar dificuldades em 

relação às práticas escolares e propor ações que aprimorassem a comunicação. A disseminação de 

informações e orientações foram aspectos considerados para iniciar o Programa, mantendo o foco 

na capacitação da Equipe Escolar. A maioria dos estudantes comunicava-se por meio da oralidade. 

Para auxiliá-los, foi investido em tecnologia assistiva e como forma de verificação da efetividade do 

Programa, aplicou-se o questionário adaptado LIFE Student Appraisal de Anderson & Smaldino 

(1998), antes e após 30 dias da adaptação do Sistema FM. Observou-se maior integração e sensação 

de melhora da recepção sonora em 94% dos estudantes. De acordo com Blasca et al (2007), a 

implementação da tecnologia digital sonora contribui para o ambiente escolar, proporcionando 

maiores possibilidades e melhora significativa da captação do sinal de fala durante o processo 

educativo. Observou-se que estas ações permitiram o desenvolvimento de propostas de ensino mais 

adequadas à concepção da Rede SESI-SP, o que possibilitou intervenções mais produtivas. 

Também, verificou-se melhora na participação em sala de aula e maior facilidade para o professor 

perceber o que não foi compreendido do conteúdo ministrado. O amparo ao professor em suas 

dificuldades, que se modificam durante o processo, foi de fundamental importância. Assim, vale 

ressaltar que o acompanhamento da equipe interdisciplinar é essencial para promover a 

continuidade das ações, traçar e priorizar metas, além de alimentar a cultura inclusiva na escola. 

Contato: SORAIAROMANO@SESISP.ORG.BR; CELIABALIAN@SESISP.ORG.BR; 

BIACUNHA@SESISP.ORG.BR 



 

PARTE III  | Pág. 150  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

TÍTULO: Intercâmbio internacional de Jovens com Deficiência: experiência de formação para o 

exercício da autoadvocacia no Canadá e Brasil  

 

AUTORIA: Taísa Caldas Dantas; Windyz Brazão Ferreira 

PALAVRAS-CHAVE: AUTOADVOCACIA, EMPODERAMENTO, INTERCÂMBIO ACADÊMICO, PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA. 

Resumo Este estudo tem como foco o intercâmbio internacional de jovens com deficiência no 

campo da autoadvocacia: quatro jovens brasileiros com deficiência foram convidados a visitar uma 

organização canadense que promove formação para o exercício da autoadvocacia. Esta experiência 

foi fruto do intercâmbio acadêmico-científico realizado pela pesquisadora na Organização People 

First, no Canadá em 2011. A autoadvocacia é um movimento mundial que emerge na década de 60 

no Canadá para lutar contra a opressão histórica vivenciada por pessoas com deficiência e é 

compreendida como a ação ou expressão da voz de uma pessoa ou um grupo de pessoas em seu 

próprio nome, sem a intervenção de terceiros. No Brasil, este movimento é iniciado na década de 

80, mas ainda é pouco conhecido, incentivado e estudado. Raros são os estudos que abordam a 

pessoa com deficiência no papel de autoadvogada. A literatura brasileira na área de estudos sobre 

Pessoas com Deficiência predominantemente abordam questões relativas ao diagnóstico ou 

patologia, políticas públicas ou processo educacionais e, em geral, mantém invisível a histórias de 

vida e sucesso, as experiências de autonomia e empoderamento dessas pessoas. O argumento 

central desse estudo é o de que o período de transição entre a juventude e a vida adulta caracteriza-

se como um momento chave para a formação de grupos de jovens autoadvogados, que se 

reconhecem como sujeitos de direito e são preparados para defender e promover seus direitos. Neste 

artigo, portanto, apresentamos a experiência vivenciada pela pesquisadora no Canadá durante seu 

mestrado a fim de discutir a importância deste tipo de intercâmbio acadêmico em Programas de Pós 

Graduação para o impulsionamento de áreas relevantes para o empoderamento da PcD. Será 

detalhado, a seguir, a experiência de intercâmbio internacional vivida por jovens com deficiência a 

partir de suas vozes. O objetivo do grupo de jovens ao conhecer a experiência canadense de 

autoadvocacia é fortalecer o movimento da autoadvocacia no Brasil. A análise dessa experiência 

aponta que a interação entre pessoas com deficiência de contextos culturais, sociais e econômicos 

distintos, contribui para o fortalecimento do movimento de autoadvocacia no mundo, uma vez que a 

troca de experiências e conhecimentos os une enquanto grupo com uma identidade própria e única, 
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que luta pela vivência do “nada sobre nós sem nós” em suas vidas, ainda que em realidades 

diferentes. 

Contato: TAISA.CD@GMAIL.COM; WINDYZ_FERREIRA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Refletir para incluir. do desenvolvimento profissional docente à educação inclusiva  

 

AUTORIA: Tânia Cristina Oliveira Costa 

PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA; 

Resumo Atualmente, a escola está envolta em modificações constantes e às quais é imperativo dar 

respostas que promovam o sucesso de todos os alunos quer ao nível da sua inclusão, quer no que 

respeita à melhoria das suas aprendizagens académicas. Todas estas mudanças exigem dos 

professores uma (re) adaptação assídua ao contexto educativo e uma permanente atualização de 

conhecimentos conducentes a novas formas de atuação pedagógicas. É nossa convicção que para 

alcançar estas metas, é fundamental promover a reflexão docente na escola, como forma de 

desenvolver profissionalmente todos os que nela trabalham atribuíndo uma grande importância às 

culturas colaborativas, facilitadoras de uma educação inclusiva. O estudo empírico que se apresenta 

nesta comunicação, tem como objeto de estudo a articulação dos sistemas de ensino regular e de 

educação especial, do ponto de vista reflexivo e colaborativo, procurando compreender se os 

projetos criados, em conjunto, por estes profissionais, beneficiam a criação de ambientes inclusivos 

e simultaneamente, capacitam os professores com competências que favoreçam o seu 

desenvolvimento profissional, permitindo-lhes superar alguns dos obstáculos impostos pela 

inclusão. Neste estudo de caso, de natureza qualitativa, participaram uma professora do 1ºCEB, uma 

professora de educação especial e ainda os alunos de uma turma de 2ºano, incluindo um aluno com 

NEE. O procedimento de recolha de dados baseou-se na observação, recolha de dados documentais 

e entrevista semi-estruturada, dando origem a posterior análise de conteúdo. Os resultados 

permitiram constatar que o envolvimento dos professores no projeto, lhes proporcionou o 

desenvolvimento de competências pedagógicas, pessoais e científicas. Foi visível ao longo de toda a 

investigação, uma atitude de partilha, reflexão e trabalho colaborativo, levando-nos a acreditar que a 

formação contínua de professores e o desenvolvimento profissional docente surgem aqui como 

forma de operacionalizar uma efetiva educação inclusiva, em sala de aula. 

Contato: TTANIACOSTA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Visibilizando os potenciais comunicativos de uma aluna com paralisia cerebral pela via 

da comunicação alternativa  

 

AUTORIA: VASTI GONÇALVES DE PAULA CORREIA 

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA; INCLUSÃO ESCOLAR; APRENDIZAGEM 

Resumo O presente texto tem como objetivo refletir sobre as questões de invisibilidade 

socioeducacional dos alunos com deficiência e os impactos negativos advindos das práticas 

pedagógicas desvinculadas das necessidades específicas dos referidos alunos, assim como descrever 

os processos comunicativos, mediados pela Comunicação Alternativa e Ampliada-CAA de uma 

aluna que apresenta severos comprometimentos motores e de fala decorrentes da Paralisia Cerebral. 

As fragilidades das práticas pedagógicas da escola e dos professores, em relação à escolarização dos 

alunos com severos comprometimentos motores e de fala, decorrem, em grande medida, do 

desconhecimento das formas de comunicação expressiva e receptiva desses sujeitos, sobretudo, 

pelos seus potenciais interlocutores e com o desconhecimento da existência e/ou do uso de recursos 

de Tecnologia Assistiva/Comunicação Alternativa e Ampliada como facilitadores dos processos 

comunicativos e do acesso ao currículo escolar. As discussões e reflexões propostas no texto advêm 

dos resultados preliminares de uma investigação em nível de doutorado que se ancora 

metodologicamente na pesquisa ação colaborativo-crítica. Os estudos realizados sob esta 

perspectiva teórica assumem a crítica reflexiva como estratégia que favorece a transformação das 

práticas educacionais. O aporte teórico se assenta nas contribuições de Bakhtin (2006), Vigotski 

(2010), Vasconcelos (1999) e Hage (2004) por possibilitar a compreensão de que a linguagem se 

constrói a partir da não aceitação de uma língua como um conjunto de regras fono-morfo-sintáticas. 

As intervenções-ações realizadas no lócus de investigação buscaram implementar a CAA no 

contexto escolar e visibilizar os potenciais comunicativos e de aprendizagem da aluna investigada. 

A inserção das pranchas de comunicação possibilitou a realização de trocas comunicativas, tanto no 

contexto do Atendimento Educacional Especializado, quanto na sala de aula e favoreceu aos 

professores a apropriação de outros saberes e fazeres rompendo, gradualmente, os desafios e os 

sentimentos de “incompetência e impotência” em relação ao ensino, aprendizagem e avaliação da 

aluna foco do estudo. 

Contato: VASTIPROFESSORA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Inclusão social de jovens e adultos com deficiência: transformando atitudes  

AUTORIA: VERA REGINA LOUREIRO E  MARIA ALICE DE MOURA RAMOS 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO SOCIAL, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, SUPRESSÃO DE BARREIRAS 

ATITUDINAIS 

Resumo O trabalho tem por objetivo apresentar o Projeto de Extensão “Inclusão social de jovens e 

adultos com deficiência: transformando atitudes” da UNIRIO/Brasil desenvolvido junto ao IPCEP -

Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional que atende jovens e adultos com 

deficiência intelectual e múltipla na cidade do Rio de Janeiro. O Instituto foi fundado em 1958 e 

atende, atualmente, trinta e duas pessoas com idade entre vinte e um e sessenta e oito anos de idade. 

É preciso ressaltar que a extensão universitária tem papel fundamental na formação de discentes, de 

diferentes cursos, para a tão almejada inclusão social, possibilitando a aproximação entre a 

comunidade e o meio acadêmico. Sendo assim, o projeto tem possibilitado, aos três estudantes 

bolsistas (dois do curso de Pedagogia e um do curso de Biblioteconomia), o aprofundamento de 

estudos na área da Educação inclusiva, e a ampliação de informações acerca das especificidades das 

pessoas com deficiência, levando à diminuição de barreiras atitudinais. Nosso trabalho junto ao 

IPCEP tem por objetivo principal desenvolver ações que possibilitem o reconhecimento das pessoas 

com deficiência como sujeitos de direito ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades, à 

escolarização e à inclusão social, desenvolvendo práticas inclusivas e estratégias de promoção da 

acessibilidade destes indivíduos nos vários aspectos da vida diária da comunidade. A organização 

de ações multidisciplinares para a eliminação de barreiras atitudinais que impedem o acesso ou 

dificultam a participação e inclusão sociocultural das pessoas com deficiência é parte central do 

trabalho proposto junto à instituição por meio da promoção de a) atividades educacionais, culturais 

e recreativas para os educandos do IPCEP; b) de propostas de sensibilização da comunidade para 

conhecer a realidade das pessoas com deficiência intelectual, contribuindo para a diminuição de 

barreiras à inclusão social destes indivíduos; e c) da implementação de uma nova dinâmica 

organizacional e pedagógica na instituição, por meio de orientação, supervisão e grupos de estudo, 

para o enriquecimento das práticas inclusivas dos profissionais. 

Contato: VERARLOUREIRO@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Os efeitos do diagnóstico e o fracasso escolar determinado pelo rótulo aos estudantes com 

autismo  

 

AUTORIA: Virgínia Silva; Sílvia Ester Orrú; Ana Luiza Sá Alvarenga  

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO, IATROGÊNESE, SINGULARIDADE, DIAGNÓSTICO, MEDICALIZAÇÃO 

Resumo O trabalho se insere na modalidade Comunicação oral. Apresenta a problemática dos 

efeitos iatrogênicos do diagnóstico nas aprendizagens dos estudantes com autismo discutido com 

base na teoria histórico-cultural de Vygotsky (1998). O cenárioutilizadopara a discussão teórica foi 

a organização das salas de aula das escolas públicas de Brasília, capital do Brasil. Os objetivos do 

trabalho são: 1) Discutir teoricamente os efeitos iatrogênicos para os estudantes com autismo; 2) 

Analisar a relação da medicalização da sociedade e da educação e os desdobramentos iatrogênicos 

do diagnóstico nos processos de ensinar e de aprender dos estudantes com autismo. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa qualitativa com base nos princípios da construção do conhecimentoda 

epistemologia qualitativa. A epistemologia qualitativa definida por González Rey (2005) tem como 

princípios o caráter construtivo interpretativo do conhecimento; a legitimação do singular como 

instância de produção do conhecimento científico e a compreensão da pesquisa como um processo 

de comunicação. Como instrumento para a produção de informações utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica a partir da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1998, 2009); as reflexões a respeito 

dos processos de aprendizagem dos estudantes com autismo histórico da utilização do termo e 

critérios de diagnóstico com Orrú (2009, 2009, 2012), Camargos Jr. (2010) e Baptista e Bosa 

(2002); o histórico da medicalização da sociedade e da educação com Moysés (2001) e o conceito 

de iatrogenia e seus efeitos na educação com Raad e Tunes (2011). A discussão aprofunda o estudo 

acerca das consequências do diagnóstico no processo de aprendizagem dos estudantes e possibilita 

um novo olhar para os mesmos, suas singularidades e seus modos de aprender. O estudo identificou 

que o olhar docente direcionado ao estudante facilita seu processo de aprendizagem e seu processo 

de desenvolvimento. Estudantes com autismo compartilham da visão dos que não aprendem e não 

se desenvolvem no contexto escolar. São concebidos, em muitas ocasiões, como sujeitos incapazes 

de aprender e de se desenvolverem nesse contexto, sendo, portanto, marginalizados à sombra do 

curso de desenvolvimento da humanidade. A relevância da discussão traz esse sujeito social para o 
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protagonismo do seu processo de aprendizagem contrapondo-se à visão cristalizada de que o 

sujeito seja determinado pelo fator biológico e necessita da sociedade apenas para efeitos de 

sobrevivência. 

Contato: VIRGINIA_S@GLOBO.COM; SEORRU@HOTMAIL.COM; 

ANALUIZASAALVARENGA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Criando redes de proteção escolar contra o abuso sexual da criança com deficiência: 

conhecer, identificar e denunciar!  

 

AUTORIA: Windyz Brazão Ferreira 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA, ABUSO SEXUAL, REDE DE PROTEÇÃO, PROFISSIONAIS E 

EDUCADORES 

Resumo Abuso sexual per se constitui um tema sensível, uma vez que trata de abordar questões  da 

vida sexual privada; suscita sentimentos de medo, dor, vergonha, desconfiança porque na maioria 

dos casos o agressor é membro da própria família: dados internacionais revelam que de 85 a 90% 

dos casos registrados de abuso sexual, o ato  violento é  perpetrado por pessoas próximas: pai ou 

mãe, vizinho, amigos de família, professor, babá, etc.  Historicamente, pessoas com deficiência, têm 

sido mantidas às  margens dos direitos humanos. Como consequência, pessoas com deficiência –  

PcD,  e,  em especial as crianças e jovens, estão mais vulneráveis à violência e abuso sexual.  

Trancafiadas em quartos ou espaços impróprios, tratadas como incapazes e incompetentes, usadas 

como serviçais, as  PcD  estão  sujeitas a todo tipo de violência  (simbólica, psicológica, física, etc.). 

Assim, muitas são as experiências de dor e  subjulgamento que esta população sofre em decorrência 

de concepções desumanizantes  e patologizantes de sua condição. Porque a maioria das  PcD  

(ainda) permanecem segregadas dos espaços de vida comum, crenças infundadas foram (e são) 

desenvolvidas  a seu respeito. Tais geram destemor para o agressor que sabe que não será 

descoberto, ou se for, não há como provar que a violência aconteceu porque ninguém vai acreditar 

em uma PcD. A combinação entre a sensibilidade gerada pelo tema, a invisibilidade social da PcD e 

a sua vulnerabilidade resultante da crença em sua incapacidade tornam esta população  alvo fácil de 

abuso sexual. Nesta comunicação, apresento a  uma  revisão da literatura  acerca do tema: definição 

e classificação  do  abuso sexual;  os sinais que indicam que  uma experiência de abuso sexual está 

em curso e crenças e mitos que se desenvolveram  historicamente em torno deste tema; caracterizo 

o perfil do(a)  perpetrador(a) desta  violência.  Concluo discutindo o papel da rede escolar  

(professores de sala de aula regular,  professores de educação especial,  funcionários,  gestores, pais 

e estudantes, assim como psicólogos(as), fonoaudiólogos e outros profissionais)  na proteção destes 

estudantes    e  na promoção de medidas  de  prevenção  de violação aos direitos da PcD com base 

na  Convenção dos Direitos da PcD  , porque, segundo os estudos,  a violência sexual  pode  tanto 

provocar como intensificar o quadro de deficiência. Esta proposta de comunicação tem como 
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objetivo não somente conscientizar a  comunidade escolar obre direitos humanos e cidadania 

da PcD, mas provocar a reflexão  e a discussão deste tema nas várias instâncias socioeducacionais, a 

fim de despertar a  responsabilidade profissional no sentido de criar redes de proteção às  crianças e 

jovens  com deficiência, assim como denunciar ocorrências ou mesmo suspeitas de ocorrências. 

Contato: WINDYZ_FERREIRA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Em Direção ao Desenvolvimento de Política de Atendimento ao Estudante com 

Necessidade Educacional cada vez Mais Inclusiva: Lições do Municipio de Cabedelo/Paraiba 

(Brasil)  

AUTORIA: Windyz Brazão Ferreira 

PALAVRAS-CHAVE: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO,  ESTADO MÍNIMO, 

DEFICIÊNCIA, POLITICA DE INCLUSÃO SOCIAL, DIMENSÕES DA GESTÃO INCLUSIVA 

Resumo Esta comunicação apresenta  a Pesquisa Observatório Nacional da Educação Especial-

Rede de Estudo  sobre as Salas de Recursos  Multifuncionais  das Escolas Comuns, que  hoje é 

composta por 22 estados e 203 pesquisadores brasileiros. A comunicação tem  como foco  a 

experiência do  município de Cabedelo, um  município  pequeno portuário  localizado no Estado da 

Paraíba, região nordeste brasileira.  Tem como objetivo  analisar  a atuação da  equipe de gestores 

da Prefeitura  Municipal  responsável  pelo  desenvolvimento e implantação da política de inclusão   

por meio de  ações que hoje  fundamentam  a inclusão de crianças, jovens e adultos  em Cabedelo. 

Para tanto, primeiro  é elaborada uma retrospectiva sobre a política de inclusão do estudante com 

deficiência  no Brasil  e seus  avanços e retrocessos  ao longo da década de 90 e dos anos 2000. A  

seguir uma contextualização desses desenvolvimentos tendo como background a  política de Estado 

mínimo,  o ´mínimo´  do governo Fernando Henrique Cardoso e as  implicações  para a educação 

das pessoas com deficiência. Após  caracterizado  este  período histórico, a política nacional de 

inclusão social de grupos vulneráveis do  Governo Lula é tratada e são apresentados os documentos 

oficiais publicados neste  década para assegurar os direitos das PcD à educação. A metodologia de 

pesquisa  colaborativa adotada neste estudo é abordada e explicitados os procedimentos do estudo  

no âmbito das ações do Projeto ONEESP. A escolha pelo município de Cabedelo foi  feita 

considerando -se a necessidade de disseminação de experiências de sucesso na  implantação  de 

políticas públicas de inclusão, em um cenário em que os entraves para o  desenvolvimento do AEE 

são significativos, como os estudos realizados pelos pesquisadores do ONEESP entre 2011 e 2012 

em inúmeros municípios e estados  brasileiros já evidenciam.  Finalmente, apresento a experiência 

de Cabedelo, um  pequeno município portuário da região metropolitana da capital Paraibana. Nesta 

seção,  com base nos dados colhidos no campo e em documentos, são delineadas seis  dimensões 

que configuram a busca pelo  desenvolvimento de um sistema educacional  cada vez mais inclusivo. 

Concluo com considerações finais. 

Contato: windyz_ferreira@hotmail.com  

mailto:windyz_ferreira@hotmail.com
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TÍTULO: Um estudo de caso sobre um Surdo: Inclusão/Exclusão em Portugal e na Holanda  

 

AUTORIA: Carmen Lopes, Sandra Ramada & Margarida César  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, EQUIDADE, SURDEZ, TRANSIÇÕES, CULTURAS 

Resumo O direito à educação é um direito fundamental do ser humano (AR, 1986). Os alunos 

surdos têm direito a igualdade de oportunidades, tal como os ouvintes (Associação de Surdos do 

Porto, 2001). Isso significa reconhecer a comunidade surda como participante numa cultura com 

uma identidade própria e uma língua diferente da utilizada pelos ouvintes: a Língua Gestual 

Portuguesa (LGP). Para Vygostky (1932/1964), a língua assume um papel importante nas 

interacções sociais, possibilitando o desenvolvimento da comunicação com o outro e a organização 

do pensamento. A condição de surdez impõe desafios comunicacionais, sobretudo nos primeiros 

anos de vida, onde a comunicação oral, ou gestual, é primordial para conhecer o mundo. As 

barreiras comunicacionais originam várias situações de conflito na trajectória de participação ao 

longo da vida (César, 2013). Para a criança surda, tal como para a ouvinte, o desenvolvimento das 

capacidades linguísticas é condição indispensável para o desenvolvimento sócio-cognitivo e 

emocional (Sim-Sim, 2005). Mas estas nem sempre lhe possibilitam comunicar quando e com quem 

deseja. Assumimos um paradigma interpretativo (Denzin, 1998) e um design de estudo de caso 

exploratório e intrínseco (Stake, 1995). O caso refere-se à trajectória de participação ao longo da 

vida (César, 2013), de um adulto surdo. Os participantes são este surdo, a família e outros 

significativos. Os instrumentos de recolha de dados são a observação (registada em diário de bordo 

da investigadora), conversas informais e recolha documental (ex: relatórios médicos). Os dados 

foram tratados e analisados recorrendo a uma análise de conteúdo de índole narrativa (Bardin, 

2011), sucessiva e aprofundada, de onde emergiram categorias indutivas (César, 2009). Os 

resultados iluminam a complexidade subjacente às questões da surdez. Sendo uma família 

numerosa, de ouvintes, criaram uma linguagem gestual própria para comunicarem. Este caso ilustra 

os desafios e as situações conflituosas que enfrentou e que o levaram a emigrar, iluminando como 

se podem construir trajectórias de participação ao longo da vida inclusivas e que promovam a 

equidade. 

Contato: CLTLOPES@GMAIL.COM,  SANDRISA.RAMADA@GMAIL.COM, MACESAR@IE.UL.PT 
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TÍTULO: Bilinguismo-bicultural: um fator de inclusão ou integração de alunos surdos?  

AUTORIA: Luiz Renato Martins da Rocha, Leticia Jovelina Storto  

PALAVRAS-CHAVE: BILINGUISMO-BICULTURAL; INCLUSÃO; INTEGRAÇÃO; SURDOS; ENSINO. 

Resumo Objetivamos discutir e diferenciar os termos inclusão e integração de surdos. Para tanto, 

apresentamos uma breve reflexão a respeito das filosofias existentes no processo de ensino e 

aprendizagem desses sujeitos e, em uma proposta sócio-antropológica, analisamos diversos 

materiais e publicações na área. Adota-se a metodologia de pesquisa-ação, realizando inicialmente 

um levantamento teórico das questões que envolvem a inclusão de surdos brasileiros. A Educação 

de surdos foi (e é) marcada por diferentes correntes de pensamento. Assim, ora se acredita que a 

língua oral (ou oralizada) é o melhor e único meio de inclusão dos surdos na sociedade, ora se 

acredita que seja a Língua de Sinais o meio facilitador da comunicação. Examinamos o modelo 

conhecido por bilinguismo-bicultural, que é utilizado na maioria das escolas brasileiras para a 

inclusão de alunos surdos. Defendemos a utilização desse modelo por entendermos que ele coloca o 

surdo em um universo linguístico de sinais e porque ele se apresenta como um modelo bem 

sucedido. Cumpre ressaltar, contudo, que, quando não empregado adequadamente, o método não 

inclui, apenas integra o aluno surdo. Isso traz prejuízos cognitivos e sociais, tornando-se muitas 

vezes uma ferramenta de segregação ao invés de um elemento inclusivo, indo de encontro ao que é 

defendido pela comunidade surda brasileira. Para tanto, analisamos o cenário da inclusão no Brasil 

mediante o ponto de vista dos surdos, por acreditarmos ser demasiadamente importante sabermos o 

que eles pensam da sua inserção nos espaços escolares. Tomamos como ponto de referência uma 

carta aberta escrita pelos sete primeiros doutores surdos brasileiros, os quais discorrem a respeito de 

sua própria educação, sobre o espaço que querem e as providências a ser adotadas. Pretende-se com 

essa publicação, contribuir para o entendimento de milhares de educadores de alunos surdos possam 

entender a importância de uma inclusão correta e que, quando ela não ocorre ou se torna um fator 

de integração social, há como consequência a exclusão desses alunos do sistema educacional. 

Contato: RENATOTILS@YAHOO.COM.BR, RENATOTILS@UENP.EDU.BR 
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TÍTULO: Transições Culturais, Inclusão e Equidade: Um estudo de caso  

AUTORIA: Daniela Fonte, Cátia Boura, Débora Andrade, & Margarida César 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, TRANSIÇÕES CULTURAIS, EQUIDADE, GÉNERO, INTERACÇÕES 

SOCIAIS. 

Resumo A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) veio iluminar a necessidade de uma Escola 

de e para todos, baseada na equidade (Rodrigues, 2013), contribuindo para a construção de uma 

educação inclusiva. Os alunos de culturas muito diferentes da dominante, bem como os que 

transitam entre diversas culturas, são dos que mais necessitam de um paradigma educativo inclusivo 

(César, 2009, 2013a). Esta necessidade estende-se aos alunos que, pela diferença de género, 

carecem de equidade no acesso à educação, aspecto que se acentua mais numas culturas do que 

noutras (ONU, 2000). Quando não existe essa equidade, o género feminino é o mais afectado por 

diversos fenómenos de exclusão escolar e social (OCDE, 2008). Estudámos as transições culturais 

de duas alunas portuguesas, que eram irmãs, entre Portugal e São Tomé e Príncipe, bem como os 

fenómenos de inclusão e exclusão que vivenciaram. Enquadrado no paradigma interpretativo 

(Denzin, 1998), realizámos um estudo de caso exploratório e intrínseco (Stake, 1995). Os 

participantes são estas duas alunas, a família e outros significativos. Os instrumentos de recolha de 

dados utilizados foram a observação (registada em diário de bordo da investigadora), conversas 

informais e recolha documental. Os dados recolhidos foram tratados e analisados com recurso a 

uma análise de conteúdo de índole narrativa (Clandinin & Connelly, 1998), sucessiva e 

aprofundada, da qual emergiram categorias indutivas (César, 2009). Dos resultados salientamos as 

transições culturais das duas alunas, de Portugal para São Tomé e Príncipe – e, aí, da cidade para a 

roça – e de São Tomé e Príncipe para Portugal, quando regressaram, depois de serem confrontadas 

com diversos fenómenos de exclusão e de discriminação de género. A sua trajectória de 

participação ao longo da vida, bem como as poucas vivências que incluíssem mecanismos de inter-

empowerement (César, 2013a), tiveram impactes na inclusão/exclusão escolar e na equidade de 

oportunidades, que ainda hoje se observam. A falta de capacidade de respostas de acolhimento 

adequadas, nas escolas portuguesas, tem constituído uma barreira à inclusão e equidade. 

Contato: DANIELA.DA.FONTE@GMAIL.COM, CATIA_BOURA4@HOTMAIL.COM, 

DEBORA.LIA.18@GMAIL.COM, 

 MACESAR@IE.UL.PT 
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TÍTULO: Educação Inclusiva e Equidade: Um Estudo no Espaço Rural Algarvio  

AUTORIA: Joel Santos & Margarida César  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; MEIO RURAL ALGARVIO; PROFESSORES; ALUNOS; 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO. 

Resumo O ensino regular recebe um número elevado de crianças com características, necessidades 

e interesses diversificados (César, 2012b). Apesar da legislação actual e das condições de 

acolhimento que deveriam existir, o insucesso escolar persiste, constituindo uma barreira à 

construção de cenários educativos (mais) inclusivos (César, 2012a; Rodrigues, 2013). Estes 

fenómenos de exclusão escolar não se distribuem de forma equitativa ao longo de Portugal. 

Observam-se com maior frequência na região do Algarve (INE, 2009), nos meios 

predominantemente rurais (CCDRA, 2007; INE-DRA, 2004; Sousa, 2007). Alguns autores 

iluminam relações entre a construção de cenários educativos inclusivos, nos meios rurais, e as 

percepções/perspectivas de professores, alunos e respectivos encarregados de educação face à 

Educação Inclusiva (EI) (Loreman, Lupart, McGhie-Richmond, & Barber, 2008; Loreman, 

McGhie-Richmond, Barber, & Lupart, 2009; McGhie-Richmond, Barber, Lupart, & Loreman, 

2009). O objectivo principal desta investigação é conhecer as percepções/perspectivas de 

professores, alunos e respectivos encarregados de educação face à EI, em espaços rurais algarvios. 

Assumindo uma abordagem interpretativa (Denzin, 2002), desenvolvemos um estudo de caso 

intrínseco (Stake, 1995). O caso são as sete escolas do meio rural algarvio. Os participantes são os 

professores (N=151), alunos (N=471) e respectivos encarregados de educação (N=451). Os 

instrumentos de recolha de dados são a recolha documental e três escalas: (1) escala TPIRC – 

Teachers’ Perceptions of Inclusion in Rural Canada (McGhie-Richmond et al., 2009); (2) escala 

SPIRC – Students’ Perceptions of Inclusion in Rural Canada (Loreman et al., 2008); e (3) escala 

PPIERA – Parents’ Perspectives on Inclusive Education in Rural Canada (Loreman et al., 2009). Os 

resultados revelam que um elevado número de professore(a)s opta por seleccionar posições não 

inclusivas, bem como que um número elevado de aluno(a)s indica não se encontrar desejoso de ir 

para a escola logo de manhã. Ilustram, ainda, que um número considerável de encarregado(a)s de 

educação assume posições pouco inclusivas face à participação plena de todo(a)s aluno(a)s em 

aulas do ensino regular. 

Contato: JOEL.SANTOS@CAMPUS.UL.PT & MACESAR@IE.UL.PT 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO ESPECIAL: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

ALFABETIZADORES E A APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM FOCO  

 

AUTORIA: Carline Santos Borges e Luiz Costa Ferreira  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO DE CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES ALFABETIZADORES 

Resumo Este trabalho tem por objetivo refletir, teoricamente, sobre a função social da escola e o 

processo de escolarização das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, tendo como foco a formação de professores alfabetizadores e a 

apropriação do conhecimento. Para atingir tal propósito foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

acerca da temática e teoricamente, ancorou-se, nos pensamentos de Lefebvre (1995), Vigotski 

(2003), Saviani (2003) e Meirieu (2005), bem como de outros autores. Elencaram-se duas 

categorias para análise e discussão: A alfabetização e a formação de professores: alguns 

apontamentos; e A mediação e a apropriação do conhecimento: o que dizem os teóricos?. Os 

resultados apontaram que o trabalho docente, na alfabetização, é uma atividade mediadora entre o 

indivíduo e a cultura humana. Ele deve ser realizado de forma intencional, organizado e sistemático, 

além de ser uma prática educativa com finalidade de garantir a universalização das máximas 

possibilidades geradas pelo processo histórico de desenvolvimento do gênero humano a todos os 

indivíduos, indistintamente, de modo a contribuir de forma afirmativa para a prática social e 

inclusiva das crianças. Destacou que todas as crianças têm o direito e a possibilidade de aprender. 

Concluiu que a escola deve potencializar o ato inclusivo, possibilitando a todas as crianças a 

apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade e concluiu, também, 

que o investimento em formação inicial e continuada para os professores é essencial e necessário, 

para que os docentes possam cada vez mais desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas para 

assim mediar, da melhor maneira possível, o conhecimento e que todas as crianças possam 

aprender, pois a escola é lugar de sujeitos que aprendem. 

Contato: CARLINEBORGES@HOTMAIL.COM E 

LUIZCOSTA.UFES@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Questionar a importância da tecnologia na comunicação da criança/jovem com 

paralisia cerebral e baixa visão: O Método da “Grounded Theory”  

 

AUTORIA: Maria Isabel Palmeira Mota Ferreira Camalhão  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR, TECNOLOGIA, GROUNDED THEORY, COMUNIDADE 

EDUCATIVA E DEFICIÊNCIA 

Resumo A comunicação é vital para o ser humano. Com ela, aprendemos, interagimos, trocamos 

informação, expressamos sentimentos e integramo-nos no mundo da vida. Na escola, assim como 

na sociedade, pressupomos que todas as crianças possuem esta capacidade por si. Na realidade, a 

tecnologia é um recurso aumentativo ou alternativo que pode auxiliar ou permitir a comunicação de 

jovens/crianças com dificuldades comunicacionais. Nesta forma de comunicação, questiona-se o 

papel da tecnologia na inclusão escolar e parte-se da Grounded Theory, aplicando-a à educação de 

alunos com deficiência, suas famílias e comunidade educativa para conhecer o acesso, a utilização e 

a importância desta teoria no sucesso escolar. A relevância dos temas, da deficiência, inclusão e 

tecnologia, sê-lo-á tanto maior, quanto mais, partir da realidade concreta de jovens portadores de 

deficiência, suas famílias, docentes e comunidade escolar. As teorias criadas a partir desta realidade 

serão mais próximas da realidade, assim como poderão encontrar-se soluções mais ajustadas para os 

problemas encontrados. Apresentam-se cinco casos com baixa visão, sendo que dois desses também 

possuem paralisia cerebral. Entre estes, apenas um tem acesso aos meios de comunicação 

aumentativa e alternativa. A maior parte, por razões socioeconómicas, não possui meios adequados, 

mas isso não significa insucesso escolar. A tecnologia não é por si sinónimo de inclusão escolar. A 

sua utilização eficiente e eficaz depende da formação adequada do utilizador. O principal factor de 

inclusão é o investimento da família, docentes e técnicos na educação dos jovens estudados. Não 

podemos aferir a importância dos meios técnicos nem tão pouco da sua utilização. A ausência ou 

carência destes meios dão lugar a estratégias manuais e humanas na sala de aula, a adequações e 

adaptações na forma como se ensina e como se aprende. A tecnologia não é importante? Sim, se os 

jovens com deficiência, seja ela qual for, tiverem acesso aos meios que precisam. Ou tem 

importância, então, se não se usar, passa-se da inclusão escolar para a exclusão social do cidadão 

com deficiência. 
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TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AS NOVAS DEMANDAS DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

AUTORIA: Rosângela Gavioli PRIETO; Simone Girardi ANDRADE;  Raquel da Silva RIBEIRO  

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCLUSÃO ESCOLAR. 

Resumo Este trabalho apresenta resultados de pesquisas sobre a política de educação especial com 

orientação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Objetiva discutir, 

especificamente, as configurações da oferta de formação continuada para os professores 

especializados da rede ensino paulistana e analisar alguns aspectos decorrentes desse processo, 

cotejando-os com as prerrogativas legais municipais e de âmbito nacional. As duas pesquisas 

cobrem o período de 2008 a 2013; são de natureza qualitativa e a segunda, em andamento, está 

apoiada na pesquisa-ação, pois foi decorrente da pesquisa anterior e partiu da solicitação de parceria 

de profissionais atuantes em centros de apoio especializado com a equipe de pesquisadores de 

universidade pública com a reivindicação de gerar dados que permitissem analisar efeitos de suas 

intervenções junto às escolas de sua circunscrição. As informações aqui apresentadas foram 

organizadas com base em fonte documental e de gravações de reuniões mensais feitas com os 

profissionais das equipes dos dois centros. As considerações preliminares apontaram que, até 2010, 

houve crescente investimento do poder público na oferta de diversas modalidades de formação 

continuada que permitissem atender ao disposto na legislação nacional e local. A partir de 2011, 

dados da segunda pesquisa, indicam que houve continuação no investimento e diversificação na 

configuração da oferta de cursos e outras ações de formação, sugerindo um esforço para fortalecer a 

formação continuada como estratégia prioritária na implantação da política de inclusão escolar. 

Todavia, avalia-se que em âmbito dos centros que participam da segunda pesquisa a precariedade 

de instrumentos de monitoramento e avaliação das ações, que permitissem acompanhar efeitos das 

ações, inviabilizam avaliar a sua validade no que tange às mudanças na educação escolar de alunos 

tidos como população-alvo da educação especial. Com isso, pretende-se contribuir com as 

discussões acerca da centralidade da formação continuada para as políticas de educação inclusiva 

no país, relativamente ao cenário internacional. 
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TÍTULO: A Aprendizagem na sala de aula: indicadores de qualidade  

 

AUTORIA: Ramos Leitão e Helena Bilimória  

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Resumo Numa perspectiva de inclusão escolar, torna-se fundamental analisar e aprofundar, no 

contexto do processo de ensino-aprendizagem, uma multiplicidade de aspectos das interacções 

sociais que nesse quadro se estabelecem no seio da comunidade educativa. 

Nesse sentido foram desenvolvidos dois questionários, a saber: 

1. AS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA 

(ASA-PPP, Leitão, 2012) 

2. AS PERCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE A APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA (ASA-

PA, Leitão, 2012) 

Os referidos questionários tiveram por base todo um vasto quadro teórico desenvolvido pela 

perspectiva da interdependência social (Johnson e Johnson, 2005) que integra as abordagens da 

aprendizagem social, do sócio-construtivismo e comportamentalista. 

Com a presente comunicação pretende-se dar a conhecer a estrutura dos questionários e alguns 

dados gerais sobre a sua validação. 
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TÍTULO: A Percepção dos Alunos sobre a Aprendizagem na sala de aula.  

 

AUTORIA: Helena Bilimória e Ramos Leitão  

PALAVRAS-CHAVE:  

Resumo Tendo por base a aplicação do questionário dos alunos anteriormente apresentado, AS 

PERCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE A APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA (ASA-PA, 

Leitão, 2012), a uma amostra de alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário, serão apresentados e discutidos alguns dos dados fundamentais que a investigação 

encontrou. 

Para o efeito serão selecionados os resultados que se relacionam com as seguintes dimensões do 

questionário: 

1. Interdependência aluno-aluno 

2.  Interdependência professor-aluno 

3. Negociação 

4. Meta-aprendizagem 

Discutir estas questões em termos de uma filosofia de inclusão parece-nos decisivo, pois o aumento 

dos níveis de participação de todos os alunos prende-se, em grande parte, com o desenvolvimento 

de competências sociais complexas, como a liderança, a comunicação, as relações de confiança, as 

tomadas de decisão, a resolução de conflitos, que o trabalho cooperativo e colaborativo envolve. 
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TÍTULO: AEE E A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS SURDAS NA ESCOLA COMUM  

 

AUTORIA: Keila Cardoso Teixeira ; Larissy Alves Cotonhoto  

PALAVRAS-CHAVE: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CRIANÇA, SURDEZ 

Resumo O presente artigo propõe uma discussão sobre o papel do atendimento educacional 

especializado na educação de crianças surdas, matriculadas em escolas municipais da Grande 

Vitória/ES. A partir da perspectiva histórico-cultural, defendemos que a criança enquanto sujeito 

sócio-histórico precisa se apropriar e desenvolver a linguagem a partir de suas necessidades, no 

caso da criança surda, a necessidade de adquirir e construir a língua de sinais como primeira língua. 

Mesmo com as mudanças paradigmáticas acontecendo e os modelos de atendimento à pessoa com 

deficiência sofrendo transformações ao longo de décadas, ainda observamos que existe um ponto a 

ser discutido sobre a inclusão escolar. Quem é o sujeito da educação especial que precisava ser 

incluído na escola? E como incluí-lo? Apesar de diversas convenções pelo mundo em favor dos 

direitos das pessoas com deficiência ou excluídas fazerem usos de várias terminologias quanto ao 

sujeito que necessitava de uma educação especial, ainda não parece claro que são os sujeitos da 

educação e o papel da educação especializada para as diferentes necessidades. O atendimento 

educacional especializado, como apoio educacional, significa os atendimentos complementares e 

suplementares que favorecem o acesso ao currículo, podendo ser oferecidos dentro da sala de aula, 

como ajuda ao professor, relacionado com as estratégias adotadas, ou fora dela, no contraturno da 

escolarização, no caso para atendimento do aluno. Na forma de complementação, objetiva um 

trabalho pedagógico complementar necessário ao desenvolvimento de competências e habilidades 

próprias nos diferentes níveis de ensino, realizado no contraturno e se efetiva por meio dos 

seguintes serviços: salas de recursos, oficinas pedagógicas de formação e capacitação profissional. 

Na coleta das informações necessárias para a análise preliminar, percebemos que há uma 

necessidade de sistematização das informações pertinentes aos grupos diversos e neste caso do 

sujeito surdo que é atendido no município. Os relatos mostram a necessidade de uma discussão mais 

ampla sobre a política bilíngue que tem se instaurado no Brasil e principalmente mais informações 

sobre o movimento surdo em prol de uma educação bilíngue e como ela se processa. 

Contato: KEILAKTEIXEIRA@GMAIL.COM; LARISSYAC@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: CRIANÇA COM AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS PROFESSORAS: 

CONSTITUIÇÃO E SIGNIFICAÇÃO  

 

AUTORIA: Fernanda de Araújo Binatti Chiote e Claudenice Maria Veras do Nascimento 

PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA COM AUTISMO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA. 

SIGNIFICAÇÃO. 

Resumo O presente estudo tem por objetivo analisar como os movimentos da mediação pedagógica 

favorecem a constituição e significação, tanto da criança com autismo, quanto de suas professoras, 

no espaço da educação infantil. A perspectiva histórico-cultural constituiu a base teórica e 

metodológica, representada pelos estudos de Vigotski (1993, 1997, 2007) e de outros autores que 

compartilham desse referencial e consideram que os sujeitos se constituem e desenvolvem nas 

condições concretas de vida, a partir das relações e interações que lhes são possibilitadas. Foi 

realizado um estudo de caso em um Centro Municipal de Educação Infantil do município de 

Cariacica, no Estado do Espírito Santo, Brasil. Os sujeitos investigados foram a criança com 

autismo e suas professoras. O estudo se desenvolveu a partir do trabalho colaborativo da 

pesquisadora com as professoras. Os dados indicam que a atuação das professoras no início do 

estudo estava vinculada às concepções que tinham sobre o autismo, baseadas na incapacidade e 

limitação da criança.  As análises indicam que a mudança de olhar para a criança com autismo, 

percebendo-a como sujeito, bem como suas formas de se perceberam como professoras de uma 

criança com autismo na educação infantil foram se constituindo na medida em que era realizado o 

movimento de inserir essa criança em seu grupo para que ela se percebesse e se organizasse a partir 

da vivência coletiva nos diferentes tempos e espaços. O investimento do adulto na participação 

dessa criança, como sujeito das/nas práticas escolares/culturais, rompeu com o isolamento dela e 

possibilitou a construção de uma nova imagem, a de quem pode aprender com o outro. Nossas 

análises indicam que diante da criança com autismo e suas especificidades, assim como de qualquer 

criança, as possibilidades de desenvolvimento não estão predeterminadas; elas são criadas e 

recriadas nas situações concretas em que suas potencialidades se manifestam de alguma forma, nos 

processos interativos. 
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TÍTULO: AS POLITICAS DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO  

 

AUTORIA: MARIA APARECIDA SANTOS CORRÊA BARRETO  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; ENSINO SUPERIOR PÚBLICO; PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA. 

Resumo Este trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “As políticas de inclusão no Ensino 

Superior público e a formação de professores para diversidade: tensões, impasses e perspectivas”. A 

pesquisa teve como objetivo geral, analisar o processo de implementação das políticas públicas de 

inclusão, tendo em vista, o acesso, a permanência e a qualidade dos cursos de graduação, oferecidos 

aos grupos sociais historicamente excluídos, as pessoas com deficiência, aos negros, aos pretos, aos 

pardos e aos estudantes de origem popular. A educação inclusiva no ensino superior é direito 

fundamental da pessoa humana e se dá mediante a implementação, por parte do Poder Público 

competente, e de uma série de medidas quantitativas e qualitativas na educação para evitar a 

exclusão de minorias, dentre as quais as pessoas com deficiência. Buscando oferecer uma 

contribuição concreta para o processo de inclusão de estudantes universitários com deficiência na 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), propomos uma análise a partir do olhar e da voz do 

discente, seus dilemas para a construção de práticas educacionais da/para a educação inclusiva, 

evidenciando a relação entre as políticas propostas pela instituição e as suas vivências acadêmicas. 

Para atender aos objetivos propostos, adotamos como metodologia o estudo de caso numa 

perspectiva qualitativa, com base nos estudos indiciários e nas contribuições da teoria histórico-

cultural, no que se refere pensar o sujeito nas relações sociais/culturais. Como instrumentos para 

coleta de dados, utilizamos documentos oficiais e entrevistas. Os resultados de nossa investigação 

nos revelaram que o acesso (por meio do vestibular) de pessoas com deficiência, na UFES, se 

apresenta como um ponto positivo, pois a universidade disponibiliza ao candidato “deficiente” 

recursos necessários para realização de sua prova. Revelaram-nos, também, que as políticas 

públicas de inclusão que se referem aos auxílios financeiros são bem avaliadas pelos estudantes e 

que é necessário o acompanhamento da vida acadêmica e material dos estudantes com deficiência, 

assim como o direcionamento do trabalho dos professores. Portanto, tecemos considerações sobre o 

direito à educação inclusiva na UFES, sem perder de vista a abordagem das providências que já são 
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tomadas e pelas ações que podem ser tomadas pelos diversos setores da administração central 

e outras unidades da UFES para a plena garantia de sua inclusão social nessa esfera de Ensino. 
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TÍTULO: GESTÃO ESCOLAR: PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

DA ESCOLA NOS MOVIMENTOS DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA  

 

AUTORIA: Edson Pantaleão 

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO ESCOLAR; INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA; PLANEJAMENTO 

E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA. 

Resumo O estudo ocupou-se em investigar, de março de 2007 a maio de 2008, a atuação da equipe 

de gestão de uma escola pública municipal de ensino fundamental de Vitória-ES/BRASIL. A 

escola, além da matrícula de alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, 

contava com a organização de um “fórum de famílias de alunos com deficiência”. Motivados em 

compreender como a presença desses alunos interferia nos modos de atuação da equipe de gestão, 

lançamos como questão central de investigação: como os sujeitos responsáveis pela gestão da 

escola – pedagogos, coordenadores de turno e diretor escolar – planejavam e organizavam a escola 

nos movimentos de inclusão dos alunos com deficiência. Fizemos uso da perspectiva teórico-

metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica, participando de reuniões semanais do 

colegiado do turno matutino; das reuniões de coordenação do “fórum de famílias de alunos com 

deficiência”, bem como dos encontros mensais desse fórum e dos eventos organizados por ele; dos 

dias de estudo com os colegiados; e das reuniões da equipe de gestão. 

Para a sistematização dos dados, a observação, os estudos de documentos e as entrevistas foram 

primordiais. Para as análises dos dados, utilizamos como referência a teoria da vida cotidiana de 

Agnes Heller e de Henri Lefebvre. Em nossas análises, focalizamos os modos como os sujeitos 

integrantes da equipe de gestão, em meio às tensões, conflitos, concordâncias, discordâncias, 

continuidades e descontinuidades, tomavam decisões e faziam escolhas para suas ações no trabalho 

pedagógico-administrativo, que se vinculavam aos processos de formação continuada sobre a 

temática inclusão escolar. Os dados apontam para o fato de que a presença de alunos com 

deficiência e transtornos globais de desenvolvimento acaba provocando, direta ou indiretamente, 

movimentos da equipe de gestão para engendrar práticas organizativas escolares para o atendimento 

à escolarização desses alunos, seja no âmbito de direcionamentos para o planejamento e 

organização do currículo, seja no encaminhamento de processos de formação continuada. Assim, na 

medida em que os gestores planejam e sistematizam esses processos na escola, estão constituindo 

sua própria formação, pois, ao promover formação, se formam simultaneamente. Esse ato de formar 
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formando-se nos processos de gestão vincula-se à constituição do sujeito/gestor nas suas 

relações sociais. Isso pressupõe a sua implicação na situação e na relação com o “Outro”. 
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TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E IMPLICAÇÕES NA TRAJETÓRIA ESCOLAR DO 

SUJEITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

AUTORIA: Edson Pantaleão; Reginaldo Célio Sobrinho  

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS; EDUCAÇÃO ESPECIAL; FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO; 

TRAJETÓRIA ESCOLAR. 

Resumo Alguns estudos desenvolvidos sobre a educação especial no Estado do Espírito Santo-

Brasil (CASTRO et al., 1987; JESUS et al., 1992; JESUS et al., 1999; JESUS ET.al., 2012), 

apontam para a necessidade de discussões sistemáticas sobre as políticas públicas e a trajetória 

escolar dos alunos sujeitos dessa modalidade de educação. Os resultados desses estudos evidenciam 

fragilidades apresentadas pelos sistemas de ensino e pelos profissionais que respondem pela gestão 

da Educação Especial, tanto nos municípios capixabas, quanto nas Superintendências Regionais de 

Educação do Estado do Espírito Santo. Com o propósito de aprofundar esse debate, neste texto 

temos como objetivo refletir sobre as políticas públicas e suas implicações na trajetória escolar dos 

alunos sujeitos da educação especial matriculados nas escolas de Educação Básica do Estado do 

Espírito Santo. No aspecto metodológico do trabalho, fizemos um recorte temporal a partir da 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN nº 9394/96) para o 

estudo de documentos oficiais do Estado do Espírito Santo, relativos ao financiamento da educação 

especial, às parcerias entre o Estado e as instituições filantrópicas de caráter privado, e ao número 

de matrículas dos alunos atendidos pela educação especial. Os documentos oficiais estudados 

explicitaram os investimentos públicos destinados à área de educação especial numa perspectiva 

inclusiva, focalizando os aspectos concernentes à formação de professores e ao atendimento 

educacional especializado. Para as discussões teóricas, tomamos como referência a literatura sobre 

as políticas públicas em Educação Especial e os pressupostos de Norbert Elias sobre Sociologia 

Figuracional. Dos resultados encontrados nos documentos analisados, destacamos a ausência de um 

pronunciamento mais explícito acerca da constituição de políticas articuladas inter setorial e entre 

secretarias, no oferecimento de serviços qualificados às demandas das pessoas com deficiência, bem 

como a necessidade de um financiamento público em Educação Especial que amplie a atuação do 

Estado e qualifique as intervenções dos gestores públicos da Educação Especial. 
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TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS COM PROBLEMAS MOTORES - 

Estudo Comparativo  

 

AUTORIA: Sílvia Marta Garcia Costa & Maria Helena Ferreira de Pedro Mesquita  

PALAVRAS-CHAVE: QUALIDADE DE VIDA; QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS; QUALIDADE DE 

VIDA RELACIONADA À SAÚDE; PROBLEMAS MOTORES 

Resumo No presente estudo pretendemos analisar a qualidade de vida (QV) de crianças com 

problemas motores, segundo a sua própria perceção e comparar com a qualidade de vida das 

crianças sem condição de deficiência, também segundo a sua própria perceção. As crianças com 

problemas motores apresentam mais restrições na realização da maioria das atividades que as 

crianças sem qualquer tipo de deficiência. Deste modo, surge o interesse em avaliar a qualidade de 

vida em crianças com problemas motores. Se as escolas reconhecerem a importância da QV dos 

seus alunos, alcançarão os seus objetivos mais eficazmente. Os estudos realizados em crianças com 

problemas motores são muito escassos. Assim, a pesquisa sobre esta temática torna-se importante, 

pretendendo abrir caminho para propostas de ações estratégicas. Assim a nossa problemática gira 

em torno da seguinte questão “As crianças com problemas motores, com idades compreendidas 

entre os 6 e os 12 anos, de ambos os géneros, que frequentam as escolas públicas da Zona do 

Pinhal, terão a mesma QV que as crianças sem condição de deficiência, que frequentam as mesmas 

escolas?” Para dar resposta a esta questão traçámos como objetivos: • Analisar a QV de crianças 

com problemas motores, segundo a sua própria perceção. • Analisar a QV de crianças sem condição 

de deficiência, segundo a sua própria perceção, • Analisar os diferentes domínios da QV em 

crianças com problemas motores. • Analisar os diferentes domínios da QV em crianças sem 

condição de deficiência. • Comparar os diferentes domínios da QV, entre as crianças com 

problemas motores e as crianças sem condição de deficiência. • Comparar a QV das crianças com 

problemas motores com a QV das crianças sem condição de deficiência. Trata-se de um estudo de 

caso de natureza qualitativa, dando lugar à quantificação de alguns resultados. O instrumento 

utilizado na recolha de dados foi o Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQEI), na 

sua versão traduzida para a língua portuguesa, adaptada por Assumpção Jr. et al. (2000). Os 

resultados evidenciaram uma qualidade de vida não prejudicada, tanto nas crianças com problemas 

motores como nas crianças sem condição de deficiência. O grupo de crianças com problemas 

motores obteve uma pontuação média ligeiramente inferior ao grupo de crianças sem condição de 
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deficiência (56,72 e 58,12, respetivamente). Em ambos os grupos, os domínios “Lazer” e 

“Família” foram os menos prejudicados e o domínio “Autonomia” foi o mais prejudicado. 

Contato: SYLVYCOSTA@HOTMAIL.COM; HMESQUITA@IPCB.PT 
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TÍTULO: UM OLHAR SOBRE UMA UNIDADE DE APOIO À MULTIDEFICIÊNCIA  

AUTORIA: Estefânia Venâncio Barroso & Maria Helena Ferreira de Pedro Mesquita  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO; MULTIDEFICIÊNCIA; UNIDADES DE APOIO À MULTIDEFICIÊNCIA E 

SURDOCEGUEIRA CONGÉNITA. 

Resumo Uma das medidas implementadas em Portugal, nos últimos anos, com o objetivo de 

construir uma escola inclusiva, tem sido a criação de Unidades de Apoio Especializado para a 

educação de Alunos com Multideficiência e Surdocegueira Congénita (UAEM). Os objetivos destas 

Unidades vêm consignados no Decreto-Lei nº 3/2008. Pretende-se que estas promovam a 

participação dos alunos com multideficiência nas atividades curriculares e de enriquecimento 

curricular, junto dos alunos da turma a que pertencem, que apliquem as metodologias e estratégias 

de intervenção interdisciplinares, tendo em vista o desenvolvimento e a inclusão social e escolar dos 

alunos. Para compreender a problemática da multideficiência e a inclusão educativa de alunos com 

multideficiência tivemos como objetivo principal o de analisar as opiniões dos professores de 

Ensino Regular (ER) que possuem alunos com multideficiência incluídos nas suas turmas e 

professores de Educação Especial (EE) acerca da presença da UAEM num Agrupamento de 

Escolas. Partindo deste objetivo geral, formularam-se os objetivos específicos que se centram em: - 

Analisar se as UAEM são a melhor resposta educativa, no que às aprendizagens e à socialização diz 

respeito, para crianças com multideficiência; - Analisar se os professores do ER e de EE se sentem 

preparados para trabalhar com este tipo de população; - Analisar se as opiniões dos professores de 

EE divergem das opiniões dos professores do ER acerca da melhor resposta educativa no que às 

aprendizagens e socialização diz respeito, para crianças com multideficiência; A metodologia usada 

foi a do estudo de caso, tendo sido utilizado como técnica de recolha de dados a observação 

(participante) e o inquérito (por questionário). 

Observou-se o funcionamento de uma UAEM para a Educação de Alunos com Multideficiência e 

analisou-se a opinião de 24 professores. Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que 

para os professores inquiridos as UAEM são a melhor resposta educativa para crianças com 

multideficiência tanto para a realização de aprendizagens como para a sua socialização. 

Permitem ainda concluir que os professores de EE se sentem mais preparados para trabalhar com 

este tipo de público que os professores de ER e que as opiniões sobre estas questões não divergem 

substancialmente entre os professores de EE e os professores de ER. 

 

Contato: FANNYBARROSO@YAHOO.COM.BR; HMESQUITA@IPCB.PT  
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TÍTULO: O software educativo “Os Jogos da Mimocas” como ferramenta facilitadora da 

comunicação numa criança com dificuldade intelectual e desenvolvimental: Estudo de Caso  

 

AUTORIA: Maria Manuela Ticas do Polme, Maria do Rosário Branco Pires Quelhas, Maria Helena 

Ferreira de Pedro Mesquita  

PALAVRAS-CHAVE: DIFICULDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTAL (DID); NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE); TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC); 

SOFTWARE “OS JOGOS DA MIMOCAS” 

Resumo Tendo em conta que a Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID) se caracteriza por 

um nível de funcionamento intelectual abaixo da média e por limitações dos comportamentos 

adaptativos e que, a aprendizagem dos alunos com DID, se processa de forma mais lenta e 

constatando que as inovações e avanços no campo das tecnologias aplicadas à deficiência e à vida 

quotidiana dos deficientes desencadeiam a produção de novos meios, técnicas e instrumentos que 

favorecem os processos de aprendizagem, profissionalização, autonomia e inclusão social destes 

cidadãos, procurou verificar-se se as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

representam, para os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), um significativo 

progresso na aprendizagem e na criação de oportunidades de formação e trabalho. Com base nestes 

pressupostos, a intervenção teve como objetivos: (i) caraterizar as capacidades comunicativas duma 

criança com DID, (ii) utilizar o software educativo “Os Jogos Da Mimocas” com a criança para que 

pudesse identificar imagens do quotidiano, sons de animais e contextualizar objetos (iii) promover a 

melhoria das suas capacidades comunicativas através da utilização do software. Optou-se pela 

realização de um estudo de caso, assente numa metodologia de investigação – ação, em que a 

exploração reflexiva que o professor faz da sua prática visa contribuir para resolver problemas e 

para introduzir alterações nessa prática porque se pretendia, simultaneamente, refletir sobre o 

impacto da utilização do software educativo na comunicação de uma criança com DID e encontrar 

estratégias de apoio à atividade profissional. 

Depois da intervenção registaram-se alterações positivas na criança, nomeadamente na utilização do 

software educativo, que passou a ser utilizado pela educadora, com o grupo, no contexto educativo 

da menina, reforçando as possibilidades de sucesso, ajudando a consolidar as intervenções, 

contribuindo para a inclusão da criança e motivando a educadora a refletir sobre a prática 

pedagógica e sobre o uso das TIC como ferramentas facilitadoras do sucesso demonstrando a 
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eficácia da utilização das TIC na inclusão de crianças com NEE, em comunidades escolares 

dinâmicas e devidamente apetrechadas de recursos físicos e de recursos humanos. 

 

Contato: MANUELATICAS@GMAIL.COM, MRPQ@IPCB.PT, HMESQUITA@IPCB.PT 
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TÍTULO: OS PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DA CRIANÇA NEGRA 

NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ARAÇATIBA/ES: TECENDO ALGUMAS 

REFLEXÕES  

AUTORIA: Tânia Mota Chisté 

PALAVRAS-CHAVE: COMUNIDADE QUILOMBOLA. CRIANÇA NEGRA. RELAÇÕES ETNICORRACIAIS E 

EDUCAÇÃO. 

Resumo Este texto é parte de minha dissertação de mestrado que teve como proposta investigar a 

criança negra quilombola em seus processos de constituição identitária, a partir das vozes das 

próprias crianças que moram na comunidade quilombola de Araçatiba/ES, considerando suas 

experiências individuais e coletivas. O trabalho de pesquisa foi desenvolvido com as crianças, na 

comunidade quilombola de Araçatiba/ES, principalmente, no Programa Arca das Letras (Programa 

de Biblioteca Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário). A pesquisa buscou dar visibilidade 

a uma criança real, concreta, inserida em um contexto quilombola que traz algumas especificidades 

para essa criança que, no convívio social, constrói suas identidades e aprende, desde a tenra idade, 

os significados de ser criança negra numa sociedade marcada pelo preconceito e discriminação 

dessa população. A perspectiva teórico-metodológica assumida neste trabalho aponta uma 

possibilidade de observar as crianças e suas infâncias a partir dos seus lugares de sujeito em um 

local de vivências e experiências construídas a partir de uma ancestralidade africana potencializada 

pelos diálogos com outros tempos, espaços e corporeidades nos encontros geracionais. O estudo 

realizado possibilitou compreender como as ideologias racistas se construíram e se naturalizaram ao 

longo da história da população negra no Brasil e como isso continua afetando negativamente a 

constituição identitária do sujeito criança negra. Porém, pude constatar que outras histórias estão 

sendo construídas a partir das lutas das comunidades quilombolas pela regularização de seus 

territórios e pelo reconhecimento do patrimônio cultural, o que, de certa maneira, vem esboçando 

outras possibilidades de experiências fundamentais para a constituição dessa criança negra 

quilombola. Ficou evidenciado também que a potencia percebida nas interações dialógicas entre as 

crianças e as práticas culturais da comunidade não podem ser silenciadas e invisibilizadas na 

instituição escolar, como pude observar, ao contrário, ela pode ser a mola propulsora para fazer a 

escola girar, circular, ter outras cores, tons e cheiros. 

Contato: TANIAMOTA@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: LEITURA E COMPREENSÃO DO TEXTO POÉTICO POR ALUNOS SURDOS  

 

AUTORIA: Márcia Cruz 

PALAVRAS-CHAVE: LIBRAS, PORTUGUÊS L2, 

LEITURA 

Resumo LEITURA E COMPREENSÃO DO TEXTO ESCRITO POR ALUNOS SURDOS Márcia 

Cruz 

Resumo: O presente trabalho constitui uma reflexão acerca da capacidade de alunos surdos 

realizarem leitura e compreensão de textos da Língua Portuguesa em uma perspectiva bilíngue.  

Enfoca a necessidade da aquisição da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como primeira língua e 

problematiza o ensino simultâneo da LIBRAS como (L1) e do português na modalidade escrita 

como (L2). Para isso foi utilizado a prática desenvolvida em sala de aula em uma Escola de 

Educação Bilíngue para Surdos no Município de São Paulo (EMEBS). Utilizando a análise de uma 

atividade de leitura e compreensão com um texto poético por alunos da 7° série (8° ano) do ensino 

fundamental II em aulas de Português e LIBRAS ministradas pelo mesmo professor fluente em 

ambas as línguas. Com o trabalho desenvolvido, pode-se pensar em novas propostas para o ensino 

da segunda língua para alunos surdos refletindo sobre as diferenças que há entre o ensino do 

português como segunda língua para falantes de outra língua também na modalidade oral e para os 

surdos, falantes de outra língua na modalidade gestual-visual ou visual-espacial. Constatou-se que a 

LIBRAS é de fundamental importância para que o surdo constitua sua identidade, reconheça-se 

enquanto pessoa e ser integrante de uma sociedade e que o aprendizado do português está 

relacionado com o conhecimento que o aluno tem da LIBRAS, de suas vivências educacionais e 

situações de uso na perspectiva bilíngue de educação para alunos surdos. 

 

Contato: MRCCRUZ@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: Princípios de Orientação e Mobilidade: Classificação, Planejamento e Sugestões de 

Atividades  

AUTORIA: Carlos Fernando França Mosquera; Lorena Barolo Fernandes; Sueli Fernandes; Marcos 

Tadeu Grzelczak  

PALAVRAS-CHAVE: ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE; DEFICIENTES VISUAIS; PLANEJAMENTO 

Resumo Este estudo tem origem num processo de busca e de troca de experiências, como também a 

intenção de revisar o tema da Orientação e Mobilidade (OM) em banco de dados da Espanha 

(ONCE) e Brasil e, apresentar à comunidade uma sugestão inovadora de planejamento das Técnicas 

de OM que favoreçam a inclusão de pessoas com deficiência visual (PCDV). Os princípios que 

atendem à OM para PCDV, ainda hoje são pouco conhecidos e estudados, por isso se justifica esta 

revisão. A proposta de pesquisa centra-se também no relato dos atrasos psicomotores que as PCDV 

apresentam quando comparadas com as pessoas que enxergam, e esse motivo explica a necessidade 

das mesmas buscarem apoios na OM. As PCDV utilizam recursos e estratégias distintas das pessoas 

videntes, pela própria necessidade em entender e reconhecer o ambiente em que estão inseridas. 

Estas estratégias começam muito cedo, provavelmente logo após o nascimento e, isso é 

imprescindível para direcionar todos os atendimentos que são planejados na escola e no processo de 

reabilitação. A metodologia dessa revisão e das sugestões de planejamento orientam-se também 

pela experiência dos autores em trabalhos desenvolvidos nos muitos anos de prática; pela revisão de 

trabalhos já publicados, e principalmente, os de Mercé Leonhardt (ONCE), juntamente com os 

fundamentados na proposta do Ministério da Educação (MEC, BRASIL). Por último, os autores 

propõe o planejamento das técnicas de OM baseados na metodologia científica da preparação física, 

conhecida como “ciclo de treinamento” de Matveiev, usado na Rússia, nas décadas de 70 e 80. O 

encaminhamento da sugestão da elaboração e programação do planejamento em OM pelos autores, 

pauta-se sobretudo, além dos estudos já citados, como também nos muitos anos da práxis. O 

sugerido planejamento em OM, foi motivado pela necessidade em sistematizar tais projetos de 

inclusão, pois, até esse momento, não existem planejamentos validados em nosso país. Espera-se 

que, com estas propostas de trabalho em OM, possamos colaborar com os especialistas e a Escola 

Inclusiva (EI). 

Contato: carlos@carlosmosquera.com.br; lorenabarolo2@hotmail.com; suelif@globo.com; 
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TÍTULO: Adaptações curriculares no ensino fundamental II: inclusão de adolescente com 

Deficiência intelectual  

 

AUTORIA: Maria Madalena Moraes Sant´Anna; Eduardo José Manzini   

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR, ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

Resumo Introdução: No Brasil as medidas legislativas foram um marco para o processo de inclusão 

escolar, contudo sua efetivação depende de investimento na formação dos professores, bem como 

do estabelecimento de parcerias entre os profissionais da saúde e educação. Objetivo: apresentar 

relato sobre estratégias usadas no processo de inclusão. Método: Observação do processo de 

inclusão de uma adolescente com 14 anos, deficiente intelectual, no 7 ano-ensino fundamental II, 

incluída em rede de ensino privada, no interior do estado do Paraná, Brasil. Participam do 

desenvolvimento de estratégias que possibilitaram a adaptação tanto de conteúdo quanto social 

desta aluna na escola professores, alunos, pais, psicopedagoga, tutora e terapeuta ocupacional. 

Resultados: Nos encontros realizados mensalmente com os demais alunos, a colaboração entre os 

participantes facilitou a aprendizagem e o desenvolvimento das relações sociais da aluna. As 

intervenções partiram das discussões em grupo, usando temas extraídos de questionários sobre a 

percepção dos alunos sobre uma escola inclusiva e pessoas com necessidades especiais. Paralelo aos 

encontros aconteciam reuniões envolvendo os participantes que atuavam com a adolescente, com o 

objetivo de definir estratégias pedagógicas e sociais. As estratégias orientaram a adequação do 

conteúdo de matemática e português, adaptações no momento de intervalo para facilitar as relações 

com o grupo, reuniões com os professores para identificar as prioridades de conteúdo e com os 

familiares, verificando se as adaptações efetuadas estavam atendendo necessidades e as expectativas 

familiares. Atualmente, a adolescente já encontra colegas disponíveis a estar com ela 

espontaneamente; a tutora tem um tempo de acompanhamento individual dos conteúdos. 

Conclusão: Percebe-se que a inclusão é uma prática vivida no Brasil tanto em escolas privadas 

quanto nas públicas, mas apresentam ainda o mesmo problema: a falta de formação adequada para 

os professores atenderem as diretrizes que a legislação propõe. 

Contato: MADASANTANNA2@GMAIL.COM ; EJMANZINI@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: AVALIAR PARA INCLUIR: uma experiência de avaliação da aprendizagem para 

a promoção da inclusão na rede escolar SESI-SP / Brasil  

 

AUTORIA: Elizabeth Feffermann, Nádia Hatsue Aoyama, Raquel Lima Silva e Rosangela de S. 

Bittencourt Lara 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AVALIAÇÃO FORMATIVA, PERDA 

AUDITIVA, SISTEMA FM. 

Resumo A rede escolar SESI-SP abrange 175 escolas e tem mais de 95.000 estudantes na Educação 

Básica. Por entender que incluir não é somente inserir crianças e jovens no contexto escolar, mas, 

além disso, dar-lhes condições reais de aprendizagem, essa instituição desenvolve projetos no 

campo da inclusão, sendo um deles o AVALIAR PARA INCLUIR: uma experiência de avaliação 

da aprendizagem para a promoção da inclusão na rede escolar SESI-SP, por meio do qual monitora 

e analisa o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva que utilizam 

o Sistema FM, equipamento disponibilizado aos participantes do projeto pela rede e que 

proporciona ao discente a melhor compreensão da fala do docente. Esse relato visa apresentar a 

metodologia, o desenvolvimento e os primeiros resultados desse projeto, que tem como referencial 

teórico os estudos referentes à avaliação formativa. O SESI-SP acredita que todo estudante possui 

potencialidades e é capaz de aprender, cabendo à escola fornecer as oportunidades para que as 

competências e habilidades individuais sejam desenvolvidas. Com base em Hadji (2001), o SESI-

SP entende que a avaliação formativa é aquela que ao cercar-se de todos os meios e procedimentos 

possíveis para apreciar o desenvolvimento e intervir no processo de ensino e aprendizagem do 

estudante, o faz sob um desejo ímpar: o da inclusão. Por meio de etapas preestabelecidas, analisam-

se as competências linguísticas dos estudantes envolvidos, entendendo ser a Língua Portuguesa 

essencial para a construção da interação comunicativa para esses alunos. Optou-se pelo trabalho 

com portfólio e com a produção textual como instrumentos avaliativos, pensando-se em estratégias 

que “iluminassem o rosto e concedessem voz” aos participantes. A realização desse projeto, que 

envolveu não só pesquisa, mas também formação continuada de coordenadores pedagógicos, coleta 

e análise de produções docentes e discentes, já apresenta os seguintes resultados: a concretização do 

papel fundamental do coordenador pedagógico como gestor e formador de sua equipe docente, a 

ampliação do significado do papel e da atuação de docentes na sala de aula; e a consciência de que 

os estudantes são os reais protagonistas do processo avaliativo. Almeja-se, por meio desses 

resultados, vencer um dos maiores desafios da inclusão: garantir a permanência de estudantes com 
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necessidades educacionais especiais na escola, assegurando-lhes uma educação de qualidade, 

num contexto de aprendizado efetivo. 

Contato: EFEFFERMANN@UOL.COM.BR, EYAOYAMA@UOL.COM.BR, raquellimasilva1@gmail.com, 
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TÍTULO: Formação de professores: construção de recursos sensoriais e pedagógicos para 

alunos com deficiência na escola inclusiva  

AUTORIA: Giovana Rodrigues Oliveira Pires 

PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA INCLUSIVA, DEFICIÊNCIA, APREDIZAGEM E RECURSOS SENSORIAIS E 

PEDAGÓGICOS 

Resumo Este relato de experiência é de natureza qualitativa fundamentando-se em estudos que 

discutem a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) que viabiliza a construção de novos 

canais de comunicação para a pessoa com deficiência através da valorização de todas as formas 

expressivas de comunicação (Schimer et al, 2007 e Sartoretto et al, 2010) e a Tecnologia Assistiva 

(TA) entendida como um auxílio que promove a ampliação de uma habilidade funcional deficitária 

por circunstância da deficiência (Bersch, 2006). Estes recursos devem ser facilitadores na realização 

das tarefas escolares, nas salas de aula regulares. São eles que vão eliminar as barreiras impostas 

pela deficiência e/ou pelo meio, para que os alunos possam participar de todas as atividades 

escolares em interação com seus colegas Sartoretto et al. (2010) . O objetivo, deste estudo, foi 

orientar os professores sobre o uso de recursos sensoriais e pedagógicos de baixa tecnologia para 

alunos com deficiência incluídos na escola regular. Acreditamos que a utilização deste tipo de 

recurso possibilita a comunicação do aluno com deficiência na sala de aula eliminando as diversas 

barreiras em seu processo de aprendizagem. Para a construção dos recursos de baixa tecnologia 

(avental interativo, acionador adaptado, álbum sensorial, trifásico etc.) tivemos como foco o tipo de 

deficiência, a seleção adequada do recurso e sua aplicação no contexto da aula. Procuramos 

construir materiais visando atender os alunos na aula através de projetos educativos levando em 

consideração suas habilidades motoras, visuais, auditivas e cognitivas. Estes recursos sensoriais e 

pedagógicos foram construídos pelos professores de forma que o aluno conseguisse manuseá-los e 

explorá-los, podendo assim participar das atividades variadas com seu grupo. Ficou evidenciado 

com o estudo que não é o resultado da execução da tarefa que deve ser avaliado, mas sim se o 

recurso facilitou ao aluno participar e interagir na atividade como também se o objetivo educacional 

pretendido foi atingido. Este trabalho possibilitou, ainda, uma orientação objetiva, não somente aos 

professores e colegas na sala mas também a família sobre a maneira mais eficiente de utilizar estes 

recursos visando oferecer suporte a comunicação, autonomia e autoestima do aluno incluído em 

contextos regulares de ensino. 

Contato: GIOVANA.O.PIRES@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Avaliação da formação – O caso de uma ação de formação contínua de professores 

em Atendimento Educacional Especializado  

 

AUTORIA: Giovana Rodrigues Oliveira Pires  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EFEITOS DA FORMAÇÃO. 

Resumo A presente pesquisa tem como principal objetivo identificar como se processam mudanças 

nas concepções e práticas dos professores participantes em ações de formação. O estudo centrou-se 

na ação de formação inserida no Programa de Formação Contínua de Professores em Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), realizada na cidade de Fortaleza-CE (Brasil), nos anos de 2007 e 

2008. O suporte teórico do estudo possibilita aprofundar e discutir a formação contínua dos 

professores, o processo de formação dos professores na área de educação especial e o contexto da 

avaliação da formação. Apresentam-se perspectivas de diferentes autores em relação aos temas 

abordados, resultando, ao final, em um corpus de conhecimento produzido até ao momento atual. 

Do ponto de vista metodológico, o estudo estrutura-se na utilização de diferentes métodos de 

pesquisa, como a entrevista semiestruturada dos quinze formandos que frequentaram a ação de 

formação, a observação participante às aulas de duas das entrevistadas e da análise dos incidentes 

críticos relativos às mesmas duas professoras. O estudo revela, no discurso dos formandos, 

mudanças nas concepções e nos conhecimentos no que se refere à sua atuação no atendimento 

educacional especializado. A observação das aulas bem como a análise dos incidentes críticos 

mostram algumas contradições entre as mudanças conceituais apontadas pelos professores e os seus 

efeitos na prática docente das duas professoras. Os resultados mostram ainda que, apesar de uma 

apreciação favorável e positiva da formação, a prática dos professores dependem de outras variáveis 

nomeadamente dos contextos da ação educativa, como, por exemplo, as condições de trabalho, as 

normas orientadoras da organização do trabalho docente, a cultura da escola e da profissão, como, 

também, o comportamento, às características e respostas dos alunos frente as atividades propostas 

em aula. 

Contato: GIOVANA.O.PIRES@GMAIL.COM 
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TÍTULO: A exploração de padrões de repetição na promoção do pensamento algébrico: o 

papel das TIC na resiliência de alunos com Trissomia 21  

AUTORIA: Pedro Nuno Trindade Milheiro, Maria do Rosário Branco Pires Quelhas, Paulo José 

Martins Afonso 

PALAVRAS-CHAVE: Pensamento algébrico; 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE); TRISSOMIA 21 (T21); TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC); RESILIÊNCIA. 

Resumo Considerando que a abordagem precoce ao ensino da álgebra ganha uma posição cada vez 

mais consistente nos programas escolares e que o desenvolvimento do pensamento algébrico pode 

ser promovido mediante uma aposta consistente nas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), que contribuem para uma efetiva inclusão dos indivíduos com Necessidade Educativas 

Especiais (NEE), a todos os níveis, e verificando-se a persistência da dúvida sobre os benefícios da 

utilização do computador, por um lado, e o recurso a materiais concretos, por outro, procurou-se 

demonstrar de que forma as TIC podem promover o pensamento algébrico e estruturar condutas 

resilientes em alunos com Trissomia 21 (T21), mediante a aplicação de um vasto conjunto de 

sequências repetitivas, baseadas em quatro padrões distintos, que são encaradas como fundamentais 

na procura de regularidades e no processo de generalização. A presente comunicação procede de 

uma investigação de natureza qualitativa, que segue uma metodologia de estudo de caso e que tem 

como objetivos: (i) averiguar os procedimentos utilizados pelos alunos com T21 para descrever e 

dar continuidade a padrões e regularidades, com e sem recurso às TIC; (ii) reconhecer o nível de 

compreensão da linguagem algébrica revelado pelos alunos com T21; (iii) constatar a evolução 

verificada em dois alunos em relação à compreensão da linguagem algébrica e às estratégias de 

generalização, após as sessões de intervenção de carácter essencialmente exploratório, realizadas no 

âmbito deste estudo. Neste estudo pretendeu-se contribuir para o desenvolvimento teórico, 

concetual e metodológico em áreas de pesquisa relacionadas com a promoção do pensamento 

algébrico, a utilização das TIC e a estruturação de condutas resilientes, verificando-se como as TIC 

podem assumir-se como determinantes na melhoria das competências matemáticas dos sujeitos com 

T21, potenciando desenvolvimentos muito significativos em termos cognitivos e sociais. A análise 

dos dados obtidos permitiu apurar que o trabalho com padrões se assume como fundamental na 

procura de regularidades e no processo de generalização. Foram propostas tarefas de completação 

requerida à direita, à esquerda e ao centro. Estas últimas revelaram ser, no conjunto global, aquelas 
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em que os dois sujeitos registaram tempos de realização inferiores, o que acaba por ser 

representativo do nível de resiliência evidenciado pelos participantes em tarefas desta natureza. 

Em ambos os casos, o sucesso foi mais expressivo nas tarefas realizadas, numa fase posterior, com 

os materiais matemáticos. Em relação à questão de investigação definida, verificou-se que o 

desenvolvimento do pensamento algébrico e a estruturação de condutas resilientes podem ser 

promovidos mediante uma aposta consistente nas Tecnologias de Informação e Comunicação, que 

comprovaram ser um recurso eficaz ao serviço das aprendizagens. 

 

Contato: LIGHTBLUEMOON@GMAIL.COM,   RPQ@IPCB.PT,                  PAULO.AFONSO@IPCB.PT  
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TÍTULO: PORTAL DO PROFESSOR PARA A PRÁTICA DOCENTE INCLUSIVA: 

QUAL O CONHECIMENTO?  

 

AUTORIA: SOELLYN ELENE BATALIOTTI; MARIA DA PIEDADE RESENDE DA COSTA 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; INCLUSÃO; PORTAL DO PROFESSOR; PRÁTICA DOCENTE; 

RECURSO DIGITAL. 

Resumo A formação do professor deve ser uma prática constante, mediante a necessidade de 

complementação do conhecimento para a atividade docente. Diante dessa necessidade, foi ofertado 

e ministrado em um congresso brasileiro, um mini-curso para apresentar a proposta do Portal do 

Professor, como recurso de pesquisa para profissionais da educação, que colabora com aspecto da 

inclusão e Educação Especial. O Portal do Professor é um repositório nacional brasileiro, oferecido 

pelo Ministério da Educação, que possibilita variadas pesquisas de recursos digitais que contribuem 

com a prática docente. Posto em operação desde o ano de 2008, ainda há profissionais que 

desconhecem este ambiente, e a divulgação em eventos acadêmicos cooperam com a disseminação 

para o uso do repositório. Por ser um ambiente exclusivo para a prática docente, este estudo teve 

como objetivo geral divulgar o Portal do Professor como um repositório brasileiro e verificar o 

conhecimento que profissionais da educação tem sobre o ambiente. Como objetivos específicos 

foram (i) demonstrar e analisar quais tipos de recursos o Portal do Professor oferece para a prática 

inclusiva e especial; (ii) detectar, entre profissionais da educação, a necessidade sobre a busca de 

recursos no formato digital; e, (iii) verificar sugestões de melhorias para o uso do professor, no 

ambiente. Participaram do mini-curso sete inscritos futuros profissionais na área da educação, ou 

seja, três professoras Universitárias, três estudantes e uma psicóloga. Como método esta pesquisa 

teve a abordagem qualitativa, consubstanciado pela pesquisa exploratória, em que busca apresentar 

uma visão geral sobre um tema ainda pouco pesquisado. Nos resultados os dados obtidos mostraram 

que estes profissionais ainda não tinham o conhecimento sobre o repositório brasileiro e que ainda 

não há recursos digitais inclusivos para todas as áreas, concluindo a importância de divulgação do 

ambiente e alimentação de mais recursos que colaboram para a prática inclusiva e especial. 

Contato: SOL.ELENE@GMAIL.COM; PIEDADE@UFSCAR.BR 
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TÍTULO: PORTAL DO PROFESSOR: ACESSIBILIDADE DO REPOSITÓRIO BRASILEIRO  

AUTORIA: Soellyn Elene Bataliotti; Maria da Piedade Resende da Costa  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; PORTAL DO PROFESSOR; ACESSIBILIDADE; RECURSOS 

DIGITAIS. 

Resumo O governo brasileiro tem investido em recursos digitais que colaboram para a prática do 

docente para assim oportunizarem a aprendizagem dos alunos. Para disponibilizar estes recursos, 

são oferecidos repositórios educacionais onde são armazenados os mais variados tipos de 

informação. O Portal do Professor é um dos repositórios educacionais brasileiro, oferecido desde o 

ano de 2008 pelo Ministério da Educação, que além de armazenar recursos digitais voltados para a 

educação, oferece em um só ambiente diversos conteúdos de interação, pesquisa e estudo, que 

colabora para a prática docente e direcionamentos para a formação e atualização do profissional. 

Dentre os diversos recursos disponíveis, há itens voltados para a prática inclusiva, neste repositório, 

que colaboram com os professores atuantes na Educação Especial e inclusiva. Dessa forma, este 

estudo busca pesquisar a acessibilidade do ambiente eletrônico do Portal do Professor, investigando 

se a página disponível online é acessível para todos, inclusive para público alvo da Educação 

Especial. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a acessibilidade da página inicial do Portal do 

Professor, se esta possibilita o acesso à página por qualquer pessoa. Como objetivos específicos (i) 

apresentar o Portal do Professor como um repositório educacional de recursos digitais; (ii) 

apresentar as possibilidades de recursos voltados para a inclusão, neste ambiente; e (iii) pontuar as 

possíveis falhas de acessibilidade no Portal. Para investigar se o repositório apresenta um website 

acessível, foi feita uma análise a partir do aplicativo brasileiro DaSilva (que permite verificar a 

acessibilidade de um website). O método utilizado nesta pesquisa foi a abordagem qualitativa, 

consubstanciado pela pesquisa de internet que com a contemporaneidade as informações ficaram 

mais rápidas, possibilitando a pesquisa em diversos assuntos. O resultado apresentado é que o Portal 

do Professor, por ser um repositório educacional geral, ou seja, voltado para todos os conteúdos 

curriculares, inclusive alguns voltados para a Educação Especial e inclusiva, a sua interface 

principal ainda não é totalmente acessível, apresentado pelo DaSilva. Dessa forma é indicado haver 

melhorias significativas que possam colaborar para que todos, inclusive pessoas público alvo da 

Educação Especial, tenham acesso. Concluí-se assim, que o Portal do Professor para que seja um 

recurso inclusivo ainda requer adequações de sua página principal. 

Contato: SOL.ELENE@GMAIL.COM; piedade@ufscar.br  
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TÍTULO: DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

AUTORIA: Aline Keryn Pin; Carmen Célia Barradas Correia Bastos 

PALAVRAS-CHAVE: UNIVERSIDADE; INCLUSÃO; DOCÊNCIA. 

Resumo As políticas educacionais brasileiras voltadas para a inclusão da pessoa com deficiência 

intencionam garantir o seu acesso nos diversos níveis de ensino. Contudo, não são somente as 

políticas públicas inclusivas que garantirão a devida acessibilidade e permanência de estudantes: o 

ambiente educacional de acessibilidade vai muito além de situações adaptadas, bancas especiais ou 

programas de apoio aos alunos com deficiência, como intérpretes ou adaptação de materiais 

didáticos; é imprescindível garantir as condições didático-pedagógicas necessárias em sala de aula 

para docentes e discentes. O objetivo central da pesquisa é conhecer como está ocorrendo o 

processo de ensino e aprendizagem na Educação Superior para alunos com necessidades especiais. 

Uma das ações do estudo consiste em averiguar qual tem sido o apoio que as coordenações 

pedagógicas dos cursos de graduação oferecem para os docentes, diante do processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos com deficiência. O docente universitário tem recebido apoio institucional 

para atender os discentes nessas condições? Também intencionamos conhecer, por intermédio de 

entrevistas, como os alunos inclusos se percebem no processo educacional. Neste trabalho, 

apresentamos os resultados parciais de uma pesquisa qualitativa realizada junto a coordenadores de 

uma universidade pública e acadêmicos com deficiências matriculados e egressos. Embasamo-nos 

em autores que discutem sobre universidade, formação docente inicial e continuada, inclusão da 

pessoa com deficiência na Educação Superior, bem como a legislação referente à educação 

inclusiva. Os resultados, parcialmente analisados, nos mostram a necessidade de uma política de 

apoio institucional na universidade – por exemplo, oferta de formação continuada, a fim de que os 

docentes possam conhecer assuntos relacionados à inclusão da pessoa com deficiência e buscar 

estratégias que possibilitem a permanência e melhorem as condições do processo de ensino e 

aprendizagem para a almejada inclusão educacional desses discentes. Portanto, o estudo aponta ser 

indispensável o apoio pedagógico institucional aos docentes, para que tenham as condições 

pedagógicas adequadas, de modo a possibilitar maior segurança na condução de planos de estudos, 

contribuir eficazmente para minimizar situações de segregações e, de fato e de direito, garantir uma 

inclusão educacional de qualidade para a formação profissional desses graduandos. 

Contato: ALINEKERYNPIN@GMAIL.COM; carmencbcb@yahoo.com.br 
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TÍTULO: A ESCOLA ESPECIAL “É” OU “TORNA-SE” NECESSÁRIA? UMA ANÁLISE A 

PARTIR DAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA  

AUTORIA: Clarissa Haas; Edson Mendes Júnior 

PALAVRAS-CHAVE: TRAJETÓRIAS ESCOLARES; ESCOLA ESPECIAL; PESSOA COM DEFICIÊNCIA; 

PENSAMENTO SISTÊMICO 

Resumo O presente trabalho se configura na interlocução entre duas pesquisas cujo foco foi a 

reflexão acerca das trajetórias escolares de estudantes com deficiência no contexto das Redes 

Públicas de Ensino do Estado do Rio Grande do Sul (RS, Brasil). No primeiro estudo, por meio da 

construção das narrativas de vida, a partir da metodologia da história oral, analisaram-se as 

trajetórias escolares de três jovens com deficiência, matriculados na modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Nessa perspectiva, a fronteira entre o individual e o coletivo foi 

sistematizada por meio das entrevistas com jovens com deficiência, dos indicadores numéricos do 

Censo Escolar da Educação Básica e das cenas da EJA, vivenciadas em quatro escolas da Rede 

Estadual de Ensino do RS, nas quais estudavam os sujeitos da pesquisa. Por meio da análise de 

pareceres pedagógicos, de dados escolares de matrícula e das entrevistas com profissionais 

vinculadas a quatro escolas especiais da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, o segundo 

estudo se deteve à investigação dos percursos escolares de 427 estudantes matriculados nessas 

instituições. A multiplicidade dos instrumentos metodológicos utilizados nas duas investigações 

tornou possível traçar algumas regularidades que compõem o perfil e a trajetória desses sujeitos nas 

redes de ensino em foco. Também se constatou que a Escola Especial não cumpriu com o papel 

originário de ser uma etapa de vida transitória para esse público, promovendo a cristalização da 

imagem estigmatizada da pessoa com deficiência, tanto na dimensão coletiva quanto na individual, 

o que nos impele a fazer o seguinte questionamento: a Escola Especial é ou torna-se necessária? As 

possíveis respostas para essa pergunta são delineadas tendo como referencial teórico a abordagem 

sistêmica de Ciência. Nesse viés, o contexto e a historicidade do sistema vivo são elementos 

importantes, visto que a história individual de cada um está determinada apenas em sua origem, e a 

mudança e o desenvolvimento contínuo são as leis que mantêm a sua estabilidade. Assim, 

consideramos essencial o investimento do aprendizado em grupos heterogêneos e a qualidade dos 

apoios pedagógicos oportunizados e colocamos em xeque a manutenção dos espaços de 

escolarização segregados. 

Contato: CLA.HAAS@HOTMAIL.COM; EDSONMSJR@GMAIL.COM  
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TÍTULO: Observatório Nacional de Educação Especial: análise da literatura brasileira sobre 

Atendimento Educacional Especializado  

 

AUTORIA: MARA SILVIA PASIAN; ENICÉIA GONÇALVES MENDES; FABIANA CIA  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSÃO ESCOLAR 

Resumo Apesar do crescimento da produção científica na área de Educação Especial, há 

necessidade da articulação em contextos de redes colaborativas de pesquisa. O presente trabalho faz 

parte do Observatório Nacional de Educação Especial (Oneesp), cujo foco é a produção de estudos 

integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão escolar e avaliar no 

âmbito nacional o programa de implantação de “Salas de Recursos Multifuncionais” (SRM), 

promovido pela Secretaria de Educação Especial/MEC que desde 2005, referente ao atendimento 

educacional especializado (AEE). O estudo do Oneesp tem a participação de 25 pesquisadores 

provenientes de 19 estados brasileiros. O projeto tem três eixos para analisar o atendimento 

educacional especializado: a avaliação do aluno público alvo da educação especial, a formação dos 

professores especializados que atuam nas SRM e o terceiro eixo sobre o funcionamento pedagógico. 

O objetivo foi realizar uma investigação com o intuito de descrever e discutir sobre as produções 

científicas publicadas na realidade brasileira no âmbito do atendimento educacional especializado. 

Para isso foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos, sendo utilizadas as bases de 

dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde). O critério para a seleção dos artigos foi a presença dos descritores 

“sala de recursos multifuncional”, “sala de integração”, “sala de recursos”, “sala de apoio” e “sala 

de apoio pedagógico”, sendo que os mesmos podiam estar dispostos em qualquer parte do texto. 

Das duas bases pesquisadas foram encontrados e selecionados após a leitura dos mesmos, 19 artigos 

que abordavam a temática proposta – o atendimento educacional nas salas de recursos 

multifuncionais para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. A descrição dos resultados foi feita utilizando análise qualitativa e 

quantitativa. Os resultados mostraram que a maioria dos artigos envolve o eixo que descreve o 

funcionamento do atendimento educacional especializado, o público mais investigado abordado 

foram os alunos com paralisia cerebral e deficiência visual. Aparece mais intensamente nas 

pesquisas como forma de análise, a qualitativa e estudo de caso, o local mais frequente de 
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realização das pesquisas são as escolas de rede pública estadual, sendo que os professores 

aparecem em maior número como participantes e o instrumento de coleta mais utilizado foi a 

entrevista. 

Contato: MARASILVIA123@YAHOO.COM.BR; EGMENDES@UFSCAR.BR; 

  



 

PARTE III  | Pág. 197  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

TÍTULO: INCLUSAO DE EDUCANDOS TALENTOSOS COM DUPLICIDADE DE 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: O ATENDIMENTO EM PAUTA.  

 

AUTORIA: Rosemeire de Araújo Rangni;Maria da Piedade Resende da Costa  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, TALENTO, DUPLICIDADE DE 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. 

Resumo O movimento da educação inclusiva, após a promulgação da Declaração de Salamanca, e 

1994, tem se observado que as matrículas dos estudantes com deficiência estão crescendo nas 

escolas regulares do Brasil. No tocante aos educandos talentosos, oficialmente denominados com 

altas habilidades/superdotação, as matrículas não têm crescido na mesma proporção. A 

possibilidade da duplicidade de necessidades educacionais especiais (DNEE) – talento com outra 

necessidade educacional especial, a situação é mais complexa, pois, envolvem critérios de 

avaliação, recursos humanos especializados, materiais e pedagógicos para oferecer os serviços 

educacionais adequados. A dupla matrícula é um ponto discutível quando se pensa em casos de 

DNEE, uma vez que, não há critérios para garantir os serviços especializados para essa condição, 

exceto os casos de deficiências múltiplas. O objetivo deste trabalho é contextualizar e refletir sobre 

a inclusão dos educandos talentosos e com perdas auditivas na rede regular de ensino. As 

metodologias utilizadas foram a bibliográfica e a documental. Os resultados obtidos foram: a) Os 

serviços aos educandos com deficiências ou síndromes são mais contemplados; deixando à margem 

os que possuem talentos; b) Serviços especializados são oferecidos se estiverem dentro dos critérios 

da dupla matrícula, regidos em lei, se não, prioriza-se uma necessidade educacional especial e c) Há 

diferentes conceitos de inclusão na literatura especializada, porém, a formação de professores é 

orientada para sua efetivação nos documentos oficiais pertinentes à Educação Especial. 

Contato: ROSE.RANGNI@UOL.COM.BR;PIEDADE@UFSCAR.BR  
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TÍTULO: Memória e aprendizagem na escola inclusiva  

 

AUTORIA: Mariana Grazina Cortez e Isabel Monteiro  

PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM, METAMEMÓRIA, ESCOLA INCLUSIVA 

Resumo A escola é, por excelência, um contexto formal de aprendizagem e, nos últimos anos, uma 

das grandes lutas travadas foi a de universalizar o acesso à escola, ou seja, o de proporcionar uma 

educação para todos Ao longo dos vários níveis de ensino é exigida a aprendizagem de um número 

significativo de novas informações e a sua posterior recordação, quer no decorrer das aulas ou na 

realização de provas, quer mesmo nas relações sociais e na resolução efetiva de problemas. Estas 

tarefas de aprendizagem e recordações estão diretamente relacionadas com a memória humana nos 

processos de aquisição, retenção e recuperação de conhecimento. A memória é uma das funções 

mais importantes do Homem, tendo um papel determinante na relação com o meio externo, na 

socialização, na construção da personalidade e do comportamento e no desempenho em geral. 

(Sprenger, 1999; Arándiga, 2010) Com este trabalho pretendemos verificar o aumento exponencial 

da memória através da aplicação de um programa de metamemória a alunos da escola inclusiva (10 

sessões) em que se trabalharam as memórias: semântica, episódica, emocional, automática e 

procedimental nas quais os alunos foram levados a MEMORIZAR, RECORDAR para… 

APRENDER. Utilizámos um design experimental – aplicação de um pós-teste (igual ao pré-teste) 

em duas turmas (um grupo de controlo e um experimental), procurando avaliar se este tratamento 

influencia o resultado nos dois grupos. (Tuckman, 1994; Creswell, 2010) As dificuldades de 

aprendizagem (DA) estão relacionadas com alterações que se produzem tanto nas estruturas como 

nos processos centrais de aprendizagem. São reconhecidos como défices no processamento de 

informação ou cognitivo, cuja funcionalidade é determinada pelo seu potencial em retirar, dos 

estímulos sensoriais, informações com significado psicológico. O uso inadequado dos processos 

cognitivos: atenção, perceção e memória, implicados na aprendizagem escolar é uma característica 

fundamental das DA. As nossas conclusões apontam para a necessidade da exploração sistemática e 

consistente da metamemória no sentido de conduzir os alunos a aprendizagens efectivas, utilizando 

estratégias de organização, elaboração, associação, evocação, repetição e recordação de nomes, 

palavras, conceitos, imagens, sons, entre outros. Com esta investigação pretendemos evidenciar que 

o conhecimento metacognitivo permite ao sujeito tomar consciência dos processos que utiliza para 
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aprender e tomar decisões adequadas sobre que estratégias utilizar em cada tarefa e, ainda, 

avaliar a eficácia dessas estratégias, alterando-as quando elas não deem os resultados esperados. 

Contato: MIMGCORTEZ@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Adequação Curricular: Percalços e Vivências / Curriculum Adequacy: Obstacles 

and Experiences  

 

AUTORIA: Carla Karine da Conceição Nonato de Araújo; Débora Longuinho de Morais; Ruth 

Longuinho de Morais 

PALAVRAS-CHAVE: ADEQUAÇÃO CURRICULAR. SALA DE RECURSOS . INCLUSÃO / CURRICULUM 

ADEQUACY. RESOURCE ROOM. INCLUSION 

Resumo Este é o relato de uma experiência de Educação Inclusiva por meio da prática da 

Adequação Curricular para Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) no Brasil, 

orientada por professores da Sala de Recursos numa escola da Rede Pública de Anos Finais (6º ao 

9º Ano) do Ensino Fundamental do Distrito Federal. Os objetivos dessa experiência são demonstrar 

a viabilidade da Inclusão do ANEE em Classes Comuns do Ensino Regular e apresentar aos 

professores que atuam com essa clientela, possibilidades de ações pedagógicas que favoreçam o 

processo de ensino e aprendizagem. A Adequação Curricular, que é uma oportunidade de 

flexibilidade do currículo, efetiva-se na escola por meio de intervenções realizadas pelos 

professores da Sala de Recursos em contato com os diversos segmentos da comunidade escolar. 

Tais intervenções consistem em ações como a sensibilização da comunidade escolar quanto à 

aceitação e ao respeito aos ANEE; a complementação curricular específica a esse público; a 

colaboração com o professor de Classe Comum para a definição de estratégias pedagógicas para a 

aprendizagem e a interação do ANEE no grupo escolar; a promoção de condições de inclusão do 

ANEE em todas as atividades da escola; a orientação de famílias para o envolvimento e 

participação do ANEE no processo educacional; a oferta de informações à comunidade escolar 

sobre as leis e as normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão escolar e a indicação e 

orientação de materiais específicos e de outros recursos que possam ser utilizados com esses alunos 

em Classes Comuns. Enfim, o professor de Sala de Recursos dispõe de diversas atribuições e 

ferramentas para garantir a Adequação Curricular ao ANEE. A relevância desse relato, encontra-se 

na promoção de reflexões e ações na comunidade escolar que culminem na efetiva inclusão dos 

ANEE na educação básica e no estímulo aos professores que sentem-se incapazes diante do desafio 

da inclusão escolar. A Adequação Curricular tem resultado em aprendizagem significativa e além 

disso, tanto os ANEE como toda a comunidade escolar tem tido a oportunidade de vivenciar a 

inclusão no espaço escolar. 

Abstract  
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This is a report on an Inclusive Education experience which involved Curriculum Adequacy for 

Students with Special Educational Needs (ANEE) in Brazil. It was oriented by the Resource Room 

teachers from a public school in the final grades of Middle School in the Federal District. The 

objectives of this experience are to demonstrate the viability of ANEE Inclusion in regular classes 

and to present opportunities of pedagogical activities which encourage teaching and learning to 

those teachers who work with this segment. Curriculum Adequacy, which is an opportunity for 

curriculum flexibility, happens in school through intervention from the Resource Room teachers 

when in contact with many areas of the school community. Such interventions are related to actions, 

such as school community sensibility to accepting and respecting ANEE; specific curriculum 

complementation for this segment; helping the regular class teacher in regards to defining 

pedagogical strategies for learning and interaction between the school group and the ANEE; 

allowing for inclusion in all school activities; orienting the families for getting involved with and 

participating in the educational process of the ANEE; offering information about laws and 

educational norms on inclusion to the school community, and suggesting and orienting about 

specific materials and other resources which might be used with these students in regular classes. 

The Resource Room teacher has many tasks and tools available to guarantee Curriculum Adequacy 

for the ANEE. This report is relevant due to the fact that it encourages thinking and actions in the 

school community which will lead to effective ANEE inclusion in Elementary levels as well as 

encouragement to those teachers who might feel incapable when facing such challenge. Curriculum 

Adequacy has been leading to significant learning, and besides that, ANEE and the school 

community have had the opportunity to experience inclusion in the school environment. 

 

Contato: CARLA.MANURAFA@GMAIL.COM;  DEBLONGMORAIS@GMAIL.COM; RUTHLONGUINHO@ 
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TÍTULO: DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 

INCLUSIVA E BILÍNGUE PARA SURDOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

AUTORIA: Cristina Broglia Feitosa de Lacerda; Diléia Aparecida Martins  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EDUCAÇÃO 

SUPERIOR. 

Resumo O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a política de educação inclusiva e 

bilíngue para surdos na educação superior. Desde o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) como língua através da lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo decreto 

nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 ações voltadas para o ensino de estudantes surdos e sua 

inclusão na rede regular de ensino tem sido implementadas para garantia do acesso a escolarização. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, lei n. 9394/1996 a educação 

da pessoa surda deve ocorrer prioritariamente em ambientes de ensino regulares/comuns não 

especiais. A mesma lei garante ainda a disponibilização de recursos materiais e humanos 

específicos, como complementado posteriormente pelo decreto 5.626 de dezembro de 2005, a esses 

estudantes deve-se garantir um ensino bilíngue sendo a Libras uma língua de instrução. Desafio 

maior seria repensar o acesso desse alunado ao ensino superior em um país com um total de 2.377 

instituições superiores e 29.507 cursos, apenas dois cursos/ duas instituições podem ser 

considerados bilíngues em sua matriz curricular e na estrutura disponibilizada pela instituição ao 

estudante. Os dados do Censo da Educação Superior revelam ainda o baixo índice de ingresso 

desses estudantes na universidade pública, a ausência de intérpretes de Libras, como também a 

necessidade de adequação do sistema de ingresso ou processo seletivo. Na educação superior pode-

se refletir também sobre as questões de linguagem e da trajetória de escolarização que em 

concordância à Lacerda (2006) e Lodi (2006) que revelam a existência de limitações e entraves 

acumulados ao longo da educação básica. A abordagem metodológica utilizada é a pesquisa 

qualitativa para investigação de um campo que envolve as ciências humanas e sociais (GIL, 1999). 

Para a construção dos dados utilizou-se de dados estatísticos disponibilizados pela Secretaria de 

Educação Especial e pelo Censo Superior, os quais permitiram identificar propostas e serviços 

educacionais disponíveis às pessoas surdas, investimento e aplicação de recursos públicos. Os 

resultados da pesquisa revelam que as ações educacionais destinadas ao sucesso de estudante surdos 

no ensino fundamental e médio, fase que antecede e direciona o estudante a educação superior, não 
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são bem sucedidas. Os poucos estudantes que ingressam no ensino superior se deparam com 

instituições minimamente preparadas o que demanda o investimento do setor público na educação 

desses estudantes. 

Contato: DILEIAMARTINS@GMAIL.COM 
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TÍTULO: A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA E FUNDAMENTOS LEGAIS  

 

AUTORIA: ANGELA BASSIN SEBESTYEN E CRISTIANE REGINA XAVIER FONSECA-JANES 

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS; MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; EDUCAÇÃO INCLUSIVA; 

EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

Resumo Este estudo, de natureza bibliográfica documental, busca compreender o processo de 

escolarização do deficiente intelectual, no município de São Paulo, por meio de uma breve 

contextualização histórica mostrando que a escolarização em nosso país é de caráter recente, e a 

educação para os deficientes quase que inexistia. Acompanhando as tendências mundiais, o Brasil 

aos poucos foi incorporando em sua legislação medidas que reestruturassem o modelo de educação 

no país, iniciando, então, o discurso da inclusão. O processo de inclusão escolar das pessoas com 

deficiência no município de São Paulo está sendo desenvolvido por meio do Programa Inclui. Este 

programa se ramifica em sete projetos: Projeto Identificar, Projeto Apoiar, Projeto Formar, Projeto 

Acessibilidade, Projeto Rede, Projeto Reestruturação e Projeto Avaliar, que definem ações 

pertinentes ao melhor funcionamento da proposta de educação inclusiva. Também organiza em 

redes de apoio as atribuições e funções dos CEFAIs, PAAIs e SAAIs atrelando a eles a fundamental 

importância da formação continuada para construção de uma escola com qualidade de ensino para 

todos. Percebemos que a educação inclusiva ainda é um processo em construção e que algumas 

ações o município de São Paulo vem realizando para a concretude de uma escola verdadeiramente 

inclusiva. 

Contato: ABASSIN@IG.COM.BR 

 

 

 

 

 

 

  



 

PARTE III  | Pág. 205  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

TÍTULO: A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM CLASSE 

REGULAR  

 

AUTORIA: CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 

 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, DEFICIÊNCIA, DEFICIÊNCIA VISUAL, EDUCAÇÃO. 

Resumo A pesquisa teve como meta acompanhar e aprimorar o processo inclusivo dos educandos 

com deficiência visual (cego ou baixa visão), associada ou não a outras deficiências, na rede regular 

de ensino, na cidade de São Jose dos Campos, SP. Levando os educadores a fazerem parte deste 

processo, buscando ampliar seus conhecimentos pedagógicos, fazendo adaptações dos materiais e 

utilizando os recursos ópticos e não ópticos em sala de aula, de acordo com a singularidade de cada 

educando. Respeitando assim seus direitos, quebrando os preconceitos e mobilizando a escola para 

que possam realizar de uma maneira melhor seus trabalhos. Proporcionar à família e à comunidade 

uma participação ativa no processo de inclusão, acompanhando o desenvolvimento de seus filhos, 

auxiliando-os nas dificuldades, tanto no âmbito educacional quanto no contexto social. Dentre todas 

as propostas de inclusão da pessoa com deficiência apresentadas, as políticas públicas de maior 

visibilidade e impacto ocorrem na Educação, pois vêm fundamentando-se em conceitos 

inclusivistas, que visam superar as diferenças e desigualdades, estabelecendo respeito e igualdade 

para todos, independentemente de eventuais limitações e diferenças individuais. Documentos como 

a Declaração de Salamanca, elaborada pelas Organização das Nações Unidas (ONU, 1996) 

garantem reformulações importantes ao atendimento educacional a ser dispensado a todos os 

educandos. Assim como no Brasil, já em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 

1990) e ainda em 1996, com a sanção da Nova Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDB), Lei 

9.394/96, foi reiterado o direito de toda criança à educação, inovando-se ao propor a eqüidade no 

tratamento dispensado no âmbito educacional na rede regular de ensino a todos os educandos. 

Justifica-se a importância desta pesquisa em decorrência da necessidade de que os educadores, 

familiares e educandos façam parte deste processo. Para os educadores é importante a busca pela 

ampliação de seus conhecimentos pedagógicos fazendo adaptações dos materiais e utilizando os 

recursos ópticos e não ópticos em sala de aula, de acordo com a singularidade de cada educando. 

Para a família e comunidade é fundamental uma participação ativa no processo de inclusão, 
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acompanhando o desenvolvimento de seus filhos, auxiliando-os nas dificuldades, tanto no 

âmbito educacional quanto no contexto social. 

Contato: CARLOSEVIEIRA@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA COM USO DE 

EXERGAMES EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

AUTORIA: Fernanda Carolina Toledo da Silva; Lígia Maria Presumido Braccialli  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA; EXERGAMES 

Resumo Os videogames estão cada vez mais presentes no cotidiano de adolescentes, e com os 

equipamentos modernos, o jogador precisa movimentar-se mais para dar andamento ao jogo. Os 

exergames podem servir de recurso de auxílio aos professores de Educação Física, que, muitas 

vezes têm dificuldades de envolver alunos com deficiência nas atividades propostas. Tais recursos 

associados a estratégias de ensino bem planejadas, podem possibilitar ao aluno com deficiência a 

experimentação de sensações e emoções do jogo, além disso, podem contribuir de uma forma direta 

na motivação e participação de todos os alunos nas aulas. Com isso, o objetivo deste trabalho é 

descrever um programa de atividade física adaptada, que utilizou o videogame e exergames como 

recursos de ensino nas aulas de educação física. Um programa de atividade física adaptada com o 

uso de videogame e exergames foi estruturado para ser utilizado nas aulas de Educação Física de 

uma escola municipal de uma cidade do interior do estado de São Paulo, Brasil. O projeto foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da faculdade e houve autorização da secretaria 

municipal de educação, da direção da escola, além do professor de Educação Física participante e 

dos responsáveis pelos alunos participantes terem assinado um termo de consentimento livre e 

esclarecido. O programa foi planejado e desenvolvido conjuntamente entre a pesquisadora e o 

professor de Educação Física de uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental que possuía um aluno 

com deficiência física matriculado. O projeto, então, foi colocado em prática após ter sido 

reestruturado o plano de aulas, definidas as atividades, as estratégias e os recursos, selecionados os 

jogos e elaborados seus protocolos de instrução. Para realização das atividades foram utilizados 

recursos como videogame Nintendo Wii, bolas de vôlei e de futebol e bexigas para auxiliar o tempo 

de resposta dos alunos, principalmente o aluno com deficiência física. No total foram realizadas 6 

aulas com o uso do videogame como recurso pedagógico e em cada uma delas foram desenvolvidas 

três estações de atividades em grupos. Nas aulas em que o conteúdo era o vôlei, foi utilizado um 

jogo de vôlei no videogame e atividades com princípios do vôlei: bobinho, toques, três toques, rede 

móvel, manter a área livre, rede humana. Nas aulas em que o conteúdo desenvolvido foi o futebol, 

utilizou-se um jogo de futebol no videogame e outras atividades com princípios do futebol: estafeta 
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de condução de bola, deslocamento entre cones, chute ao gol, bobinho com os pés, cobrança 

de pênaltis. Desta forma, os alunos realizaram as aulas de maneira dinâmica e motivadora devido à 

proposta de atividades simultâneas, à utilização do videogame e dos recursos adaptados, sendo 

possível adequar as atividades às necessidades dos alunos, havendo a participação efetiva de todos 

os alunos. 

Contato: NANDA_TOL@HOTMAIL.COM; BRACCI@MARILIA.UNESP.BR 
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TÍTULO: Educação Inclusiva na Rede Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, Ceará, 

Brasil: O Caso da Escola Padre Cicero  

 

AUTORIA: Diego Coelho do Nascimento; Martha Maria Macedo Bezerra ; Lidia Coelho do 

Nascimento Santos 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO; REDE PÚBLICA; DIFICULDADES; 

Resumo Encontra-se cada vez mais disseminada a busca por estratégias, medidas e/ou ações que 

visem a inclusão de crianças portadoras de algum tipo de necessidade especial nos ambientes 

escolares regulares (creches, escolas de ensino fundamental e médio, escolas técnicas, entre outros). 

Entretanto, apesar do aumento da inserção dessas crianças nesses espaços, no âmbito geral a 

inserção ainda é pequena e, em muitos casos, ocorre em ambientes inadequados para o 

desenvolvimento eficaz dessa importante atividade. Essa difícil realidade é constatada mais 

fortemente nas cidades e comunidades interioranas. No estado do Ceará, nordeste brasileiro, essa 

premissa é facilmente observada. São poucos os ambientes que ofertam uma educação inclusiva e, 

em muitos casos, os que trabalham essa possibilidade a fazem de maneira restrita. O município de 

Juazeiro do Norte, segunda maior cidade do Estado do Ceará, dispõe de uma população de, 

aproximadamente, 250.000 habitantes. Os estabelecimentos de ensino no município que adotam 

práticas voltadas para a educação inclusiva ainda são em um número bastante reduzido. Entretanto, 

um caso desperta atenção: a Escola de Ensino Fundamental Padre Cícero, mantida pela 

municipalidade. A escola atende a alunos sem e com algum tipo de necessidade especial, 

oferecendo um relevante trabalho social. Contudo, a precariedade das instalações físicas escolares e 

a falta de capacitação de alguns profissionais no que se refere ao âmbito geral da educação inclusiva 

dificultam consideravelmente as atividades desempenhadas. Dessa maneira, o presente estudo tem 

como principal objetivo caracterizar as atividades de educação inclusiva prestadas na Escola Padre 

Cícero em Juazeiro do Norte. Para isso, utilizou-se a revisão bibliográfica associada a visitas 

técnicas como procedimentos metodológicos adotados. 

Contato: DIEGOCN_JUA@YAHOO.COM.BR ; DBLF@IG.COM.BR; LYDYACOELHO@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: O COMPUTADOR NA APROPRIAÇÃO DA ESCRITA POR UMA CRIANÇA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

AUTORIA: SÔNIA DE OLIVEIRA SANTOS E DAGOBERTO BUIM ARENA 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA. APROPRIAÇÃO DA ESCRITA. TECLADOS DIGITAIS. 

CORRESPONDÊNCIA POSTAL. HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

Resumo Muitas têm sido as discussões a respeito de como as crianças se apropriam da escrita nas 

séries iniciais do ensino fundamental, mas na prática pouco tem sido feito para que elas se 

apropriem dela como instrumento cultural, uma vez que a aprendizagem se restringe à mera 

aquisição de habilidades motoras, identificação de letras, junção de sílabas ou formação de frases. 

Desse modo, a escrita deixa de ser concebida como um instrumento complexo que permite a 

comunicação, interação e constituição do pensamento. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa 

maior de mestrado intitulada As escolhas das letras e caracteres na elaboração de enunciados em 

cartas e histórias em quadrinhos, desenvolvida durante o ano de 2012 e 2013, com cinco crianças de 

1º e 2º ano do ensino fundamental de uma Escola Estadual, na cidade de Marília, São Paulo, Brasil, 

cujos objetivos foram: analisar o processo de aquisição da escrita por meios das cartas pessoais e 

história em quadrinhos; verificar quais são as escolhas realizadas pelas crianças durante o ato de 

escrever; analisar como as crianças se apropriam da escrita por meio dos gêneros textuais carta e 

história em quadrinhos; investigar como utilizam o computador no momento de escrita, 

especificamente o uso do teclado e do software Hagáquê, utilizado para construir as histórias; 

avaliar a importância do outro durante a apropriação da escrita como ato discursivo. Dentre os 

participantes havia uma criança incluída do 1º ano, diagnosticada com Torcicolo Congênito com 

membros superiores curtos e deformidades nos dedos das mãos, e ainda a hipótese diagnóstica de 

síndrome de Hollt-Oran. Esta comunicação se propõe discutir os dados gerados com essa criança 

com deficiência física, uma vez que, não lhe eram dadas as melhores condições para se apropriar da 

escrita de acordo com os procedimentos didáticos cotidianamente praticados pelas escolas, sem 

equipamentos adaptados para seu caso. O teclado e o computador e os softwares citados foram os 

instrumentos utilizados para desenvolver atividades de elaboração dos gêneros por meio de 

pesquisa-ação. Os pressupostos teóricos tiveram com base conceitos defendidos por Bakhtin, 

Vigotski, Smith e Bajard. Com base nos dados gerados, conclui-se que a criança utilizou diversos 

recursos ao escrever com o computador e que se apropriou da escrita com convenções, porque 
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estava inserida em situações discursivas, apesar de sua deficiência. É importante destacar que 

a inserção da criança deficiente no fluxo da língua escrita, com uso de ferramentas digitais, oferece 

a ela as condições para a sua apropriação, sem que sejam enfatizadas preponderantemente a 

aprendizagem dos elementos técnicos da língua, como a consciência fonológica e a relação 

grafofonêmica. 

Mergulhada no mundo da cultura escrita, a criança supera suas limitações físicas e se apropria deste 

bem cultural, da maneira como é utilizado pela sociedade. 

 

Contato: SONILIVER@HOTMAIL.COM;  ARENA@MARILIA.UNESP.BR 
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TÍTULO: A FORMAÇÃO DE GRADUANDOS DE PEDAGOGIA EM PERSPECTIVA 

INCLUSIVA  

 

AUTORIA: Erica Aparecida Garrutti de Lourenço; Edna Antonia de Mattos Morais Andrade  

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INCLUSÃO, EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Resumo Nas últimas décadas, a inclusão tem sido alvo de muitos estudos no campo da Educação e 

nas áreas de interface, visando avaliar e propor políticas públicas e práticas escolares que 

promovam ambientes escolares inclusivos. A formação da comunidade escolar para construir uma 

escola de boa qualidade para todos se apresenta como necessidade proeminente. Em vista de tal 

necessidade, esta pesquisa tem o objetivo de analisar como a formação na graduação em Pedagogia 

pode caminhar numa perspectiva inclusiva. A base da coleta de dados constitui-se de planos de 

ensino de disciplinas com conteúdos de Educação Especial e/ou Inclusiva (EE/I), de cursos de 

Pedagogia, de instituições públicas e privadas de ensino superior, da microrregião São Paulo. Os 

elementos que delineiam as disciplinas (objetivos, conteúdo programático, procedimentos de aula e 

avaliação) foram registrados e categorizados em planilhas. Também, foram investigadas concepções 

de especialistas, ou seja, professores doutores que atuam (ou atuaram) em disciplinas relacionadas à 

EE/I, em cursos de Pedagogia, em instituições de ensino superior. Para a coleta com os 

especialistas, utilizou-se a técnica Delphi, por meio da qual se levantaram ações a serem 

possibilitadas nos cursos de Pedagogia para uma orientação inclusiva na formação de professores e 

conteúdos de disciplinas de EE/I. Essa coleta foi realizada por meio de questionários encaminhados 

por correio eletrônico em três etapas: na primeira solicitou-se que levantassem cinco ações para os 

cursos de Pedagogia e cinco conteúdos para as disciplinas de EE/I; na segunda o rol de ações e 

conteúdos sumarizados foi encaminhado aos especialistas para que atribuíssem valoração; e na 

terceira foram encaminhadas apenas as ações e os conteúdos com escores iguais ou superiores ao 

quartil 3 para que elaborassem um parecer sobre esses itens. Os resultados provenientes das duas 

fontes de dados revelaram certa articulação ao observar o destaque para vivência, pelos graduandos 

da Pedagogia, de práticas educacionais que caminhem numa perspectiva inclusiva, a começar nos 

próprios cursos de graduação que devem primar pela atuação articulada entre os docentes do ensino 

superior, salientando-se inclusive a transversalidade dessa temática em outras disciplinas. 

Predominou o destaque de que não é apenas o curso de disciplinas relacionadas ao tema que 

favorecerão uma formação inclusiva pelos futuros professores: é fundamental que a inclusão seja 
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alvo de iniciativas de ensino também em outras disciplinas, de pesquisa e de extensão. Por 

fim, os dados deste estudo oferecem subsídios para reflexões e discussões, entre docentes de 

Pedagogia, sobre iniciativas possíveis para o gerenciamento de uma formação inicial de professores 

que considere a inclusão educacional. 

Contato: EGARRUTTI@YAHOO.COM.BR; EDNAMATTOS@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: Deficiência Intelectual na Escola: Aspectos Históricos de sua Identificação no 

Estado de São Paulo  

 

AUTORIA: Julia Gomes Heradão  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. AVALIAÇÃO. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. SALA DE 

RECURSOS. 

Resumo O tema da educação inclusiva é complexo e se traduz em muitas questões que afligem o 

cotidiano dos educadores. Dentre as várias questões que surgem, algumas se referem à dificuldade 

em identificar dentre os alunos, aqueles que apresentam alguma necessidade especial, 

especialmente no que se refere aos alunos com deficiência no desenvolvimento intelectual. Esta 

problemática nos fez pensar nas seguintes questões: como eram identificados e quem identificava 

estes alunos? Quem determinava que precisassem de atendimento especializado? Em uma primeira 

aproximação a estas questões, o presente trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica que 

percorreu documentos oficiais, teve como objetivo identificar, ao longo do tempo, os responsáveis 

em avaliar os alunos com deficiência intelectual para serem atendidos em classes especiais e/ou sala 

de recursos no Estado de São Paulo. A contextualização histórica forneceu elementos para 

compreender o momento atual podendo contribuir para superar as dificuldades hoje vivenciadas nas 

escolas. Verificamos que os responsáveis em encaminhar os alunos para os serviços de apoio 

pedagógico especializado foi, durante certo tempo, o psicólogo. A avaliação diagnóstica dos alunos 

com deficiência intelectual era realizada por profissionais externos a escola cabendo ao professor da 

classe especial e mais tarde da sala de recursos ensinarem alunos que lhes eram encaminhados. Os 

professores que se formavam especialistas no atendimento a deficiência intelectual não eram 

responsáveis em identificar a deficiência em seus próprios alunos. Atualmente a responsabilidade 

de identificar dentre os alunos aqueles com deficiência intelectual é da equipe escolar composta 

pelos: diretor, professor coordenador, professor da sala comum, professor da sala de recursos de 

deficiência intelectual podendo contar com o professor coordenador de Educação Especial da 

Diretoria de Ensino e outros profissionais. A escola tem hoje a possibilidade de realizar os 

encaminhamentos pedagógicos que considerar necessários a qualquer aluno sem necessariamente 

depender de outros profissionais. Esta pesquisa trouxe desdobramentos que consideramos 

necessário investigar principalmente sobre como a avaliação de identificação da deficiência 
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intelectual para atendimento nos serviços de apoio especializado esta acontecendo na pratica. 

Este estudo não se encerra aqui, inicia novas buscas. 

Contato: julia.heradao@gmail.com 

  

mailto:julia.heradao@gmail.com
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TÍTULO: Adaptación de un cuestionario de Sensibilidad Intercultural a lengua portuguesa  

 

AUTORIA: Paola Ruiz-Bernardo y Dora Pereira 

PALAVRAS-CHAVE: SENSIBILIDAD INTERCULTURAL, VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS, INCLUSIÓN, 

DIVERSIDAD CULTURAL, EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Resumo La multiculturalidad que se vive en Europa es consecuencia de su propia diversidad 

cultural pero en estas últimas décadas también se ha atribuido, dicha diversidad, a los 

desplazamientos migratorios. Esta nueva realidad social desafía la convivencia pacífica e impone un 

nuevo reto que es la búsquedad de la cohesión social, la inclusión de las minorías étnicas y el 

respeto por las diferencias culturales. La presente comunicación describe el proceso y presenta los 

resultados obtenidos en la primera fase de la adaptación de un cuestionario para medir la 

sensibilidad intercultural (Ruiz-Bernardo, 2012). Actitud que nos aproxima a la percepción que 

tienen las personas sobre la diversidad cultural. El procedimiento de adaptación se inicia con una 

adecuación idiomática de la escala original posteriormente se realizó una revisión empírica 

mediante el pase de dicho cuestionario a través de un muestreo fortuito o accidental donde 

participaron 112 personas. Los resultados revelan que la adaptación de la escala es buena aunque 

mejorable. La fiabilidad de la escala tiene un Coeficiente Alpha de Cronbach de 0,800 por lo que se 

puede considerar que es buena. En cuanto a la estructura factorial obtenida por el método de 

Análisis de Componentes Principales se observa siete factores, por lo cual la configuración factorial 

es parcial ya que la original se constituye de cinco. Por último el índice de sensibilidad intercultural 

de esta muestra es de 96,47 puntos, lo que se puede considerar que es medio alto. Con estos 

resultados se pretende mejorar la versión actual del cuestionario que se utilizará para una 

investigación más amplia. 

Contato: RUIZMA@UJI.ES, DPEREIRA@LISBOA.IPIAGET.ORG 
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TÍTULO: VALORES, EXPERÊNCIA E INCLUSÃO : COMO SE CONFIGURAM NAS 

NARRATIVAS DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CARIACICA/ES  

 

AUTORIA: Alexsandra dos Santos Oliveira e Hiran Pinel  

PALAVRAS-CHAVE: VALORES; EXPERIÊNCIA; INCLUSÃO; NARRATIVAS; FENOMENOLOGIA. 

Resumo Este artigo visa apresentar, alguns caminhos e discussões percorridos pela dissertação de 

mestrado intitulada: O (Des)velar de valores em espaços de convivência escolar. Trabalho 

constituído de inquietações e curiosidades sobre as relações no espaço da escola. Acreditou-se que 

esta relação se deu também em uma esfera de subjetividade e de intersubjetividade, abordar os 

valores no espaço da escola pública tornou-se o grande desafio deste trabalho de pesquisa. 

Investigação que teve como objetivo descrever, narrar e analisar, através do método de inspiração 

fenomenológico-existencial de investigação, (FORGHIERI, 2004), a “experiência” dos sujeitos 

envolvidos nos espaços de convivência de uma Escola Pública do Sistema Municipal de Educação 

de Cariacica – ES. Ttrabalhou-se com narrativas, que permitiram a cada sujeito, integrante da 

pesquisa, mostrar seu estilo, seus valores e sua subjetividade. Por ela será possível contar histórias, 

narrando os fatos, os acontecimentos, os afetos, as virtudes, os conflitos, os problemas que 

percorrem a trajetória existencial do ser. Apresentando a relevância e os resultados da pesquisa, 

traremos para este trabalho, algumas reflexões da escola como um espaço de convivência, que 

permite o adverso, como por exemplo, as dificuldades que se tem em lidar com o outro (aquele que 

é diferente de mim). Morin (2005) afirma que mais separamos do que ligamos. É a religação o 

imperativo ético primordial que comanda ao outro, à comunidade, a sociedade e à humanidade. 

Esse é o principio para não tratar o outro como objeto, com desprezo, com exclusão. Trabalhou-se 

nessa pesquisa com mais dois autores e dois temas. Sobre a “experiência” recorreu-se 

fundamentalmente a Jorge Bondía Larrosa (2004). Já sobre a “convivência” procurou-se apreender 

sentidos em Maturana (1998), destacando a obra Emoções e linguagens educação e na política 

(1998). 

Contato: ALE2013OLIVEIRA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLARIZAÇÃO DO ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA  

AUTORIA: Reginaldo Celio Sobrinho  

PALAVRAS-CHAVE: RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA; ALUNO COM DEFICIÊNCIA; ESCOLARIZAÇÃO; 

RELAÇÕES DE PODER. 

Resumo Ocupamo-nos em refletir sobre como se expressa a balança de poder na relação família e 

escola em um contexto de escolarização do aluno com deficiência. Assim, estudamos aspectos da 

trajetória de um Fórum de Famílias de Alunos com Deficiência, organizado em uma escola 

pertencente ao sistema municipal de ensino de Vitória/ES, no período de março de 2004 até junho 

de 2008. Constituíram sujeitos da pesquisa os familiares de alunos com deficiência e profissionais 

do ensino envolvidos nas atividades desse Fórum. Desenvolvemos o trabalho de campo sob a 

perspectiva teórico-metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Assim, de março de 2007 

até junho de 2008, utilizamo-nos de observação, de estudos de documentos e de entrevistas, bem 

como atuamos em contexto, participando das atividades e coordenando debates e estudos junto ao 

grupo, como tentativa de compreender a processualidade das e nas inter-relações estabelecidas entre 

pais e profissionais do ensino naquele contexto de escolarização. 

Na sistematização e análise dos dados, tomamos como referência um conjunto de pesquisas e de 

estudos que versam sobre a temática relação família e escola e os pressupostos da Sociologia 

Figuracional, elaborados por Norbert Elias. Das reflexões efetuadas neste estudo, destacamos, entre 

outras considerações, nossa percepção de que, nas interdependências dos familiares de alunos com 

deficiência e profissionais do ensino, emergiram tensões que favoreceram, a uns e a outros, a 

construção de crenças mais positivas quanto à educabilidade do aluno com deficiência. Observamos 

que, pouco a pouco, ao longo da trajetória do Fórum de Famílias de Alunos com Deficiência, as 

crenças dos profissionais do ensino relativas à inclusão escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais e as expectativas dos familiares acerca da escolarização de seus filhos 

concorreram para a produção de outros referentes de poder que, então, passavam a explicar os 

sentimentos de pertencimento e de empoderamento e também de inclusão, de escolarização, de 

aprendizagem e de deficiência. Emergia, assim, uma outra “ordem” nos discursos e 

encaminhamentos do Fórum e da escola, bem como na figuração que pais e profissionais de ensino 

formavam. 

Contato: rsobrinho2009@hotmail.com  

mailto:rsobrinho2009@hotmail.com
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TÍTULO: MEMÓRIA DA DIMENSÃO (AUTO) FORMATIVA NA ESTEIRA DA 

CONSTRUÇÃO DE UM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COM SURDO  

 

AUTORIA: Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro; Mifra Angélica Chaves da Costa; José Evangelista de 

Lima 

PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA. (AUTO) FORMAÇÃO. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

SURDO. 

Resumo Discutimos sobre as barreiras e as possibilidades com discentes surdos no Ensino Superior 

na esteira da construção de um trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. As expectativas indicadas, a partir do projeto de pesquisa do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica- PIBIC, cujo título Política de educação 

inclusiva, formação e prática: a relação entre o modelo de educação inclusiva e as práticas 

educativas desenvolvidas nas escolas públicas de Mossoró/RN” (2009-2011), o qual propunha uma 

discussão acerca da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva destinadas à escola 

pública de Ensino Básico com repercussão para a universidade levam a pertinentes discussões para 

o mundo acadêmico e exigem um esforço coletivo dos educadores com vistas à formação 

continuada. Antes no Ensino Básico e, mais recentemente, na universidade com o Projeto PIBIC 

intitulado A Perspectiva (Auto) biográfica: um Retrato dos Saberes e Experiências da Inclusão de 

Alunos Surdos da UERN (2011 e 2012), abrem um leque de possibilidades de crescimento para a 

prática quanto ao ensino, à pesquisa e à extensão, para a formação humana e o desenvolvimento 

profissional docente. Objetiva relatar a experiência de uma educadora, uma intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais, de uma graduanda e um discente surdo do Curso de Pedagogia, Campus 

Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN que, na esteira da construção de 

um trabalho de conclusão de curso percebem-se aprendentes, rompem obstáculos, quebram grilhões 

e partem para um trabalho em seu diálogo entre a LIBRAS e a Língua Portuguesa.Os autores que 

fundamentam são: Josso (2010); Mantoan (2006); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005). 

Pensa o alcance do ponto de vista do caminho de minimização desses limites quanto aos sujeitos 

envolvidos, de alerta para os sujeitos acadêmicos ouvintes e surdos, do encolhimento das barreiras 

físicas, atitudinais, procedimentais e conceituais. Entende a via da aproximação, da escuta, da 

sensibilidade ao outro, da entrega como porta para a superação das barreiras a partir da instalação 

de uma rede de solidariedade. 
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Apontou o exercício da (Auto) Formação. PALAVRAS-CHAVE: Memória. (Auto) Formação. 

Trabalho de Conclusão de Curso. Surdo. MEMORY SIZE (AUTO) TRAINING ON MAT 

CONSTRUCTION OF A WORK OF COMPLETION OF COURSE WITH HARD OF HEARING  

SUMMARY Discussed the barriers and opportunities with deaf students in higher education in the 

wake of the construction of a final paper of the Education Course at the University of Rio Grande 

do Norte Expectations indicated from the research project of the Institutional Program for Scientific 

Initiation Scholarship-PIBIC, entitled Policy on inclusive education, training and practice: the 

relationship between the model of inclusive education and educational practices developed in the 

public schools of Mossoró / RN "(2009-2011), who proposed a discussion of Special Education in 

the Perspective of Inclusive Education aimed to public school for basic education with 

repercussions for the university lead to discussions relevant to the academic world and require a 

collective effort of educators with a view to continuing education. Before the Primary and, more 

recently, the university with the Project PIBIC titled Perspective (Auto) biography: A Portrait of 

Knowledge and Experiences of Inclusion of Deaf Students UERN (2011 and 2012), opens a range 

of possibilities for growth practice as teaching, research and extension, to the human and 

professional development. Objectively report the experience of an educator, one interpreter of 

Brazilian Sign Language, a graduate student and Deaf Education Course, Central Campus of the 

State University of Rio Grande do Norte-UERN that in the wake of the construction work course 

completion learners perceive themselves, break barriers, break chains and set off to work on his 

dialogue between LBS and language that Portuguese language. The authors are: Josso (2010); 

Mantoan (2006); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005). Think about the range of view of 

the way to minimize these limits for the individuals involved, alert for the deaf and hearing subjects 

academics, the shrinking of physical barriers, attitudinal, procedural and conceptual. Understands 

the rapprochement, listening, sensitivity to others, such as door delivery for overcoming the barriers 

from the installation of a network of solidarity. Pointed the exercise of (Auto) Training. 

KEYWORDS: Memory. (Auto) Training. Completion of course work. Hard of hearing. 
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TÍTULO: Interações de ensino do professor que atende estudantes com deficiência, durante o 

período complexo de aula.  

AUTORIA: Isa Maria Carneiro Gonçalves 

PALAVRAS-CHAVE: INTERAÇÃO; DEFICIÊNCIA; PRÁTICA DOCENTE; INCLUSÃO 

Resumo O estudo aborda as interações de ensino do professor que atende estudantes com 

deficiência e tem como objetivo analisar as interações de ensino deste professor que atende 

estudantes com necessidades educacionais especiais com deficiência, incluídos em classes comuns 

do ensino regular. Para tanto se ancorou em correntes teóricas da literatura científica que tratam da 

importância das relações interpessoais (Interações) para o processo de construção do conhecimento, 

e para compreensão e exposição de conceitos sobre a Deficiência. Mostra o estudo, que é no 

contexto da interação do professor e estudante com deficiência que se configura tanto a relação 

entre as necessidades educacionais destes e as respostas pedagógicas a elas disponibilizadas, quanto 

ao perfil psicológico dos atores sociais envolvidos no processo, professor e estudante. No trato 

metodológico optamos pelo emprego de uma abordagem qualitativa com enfoque fenomenográfico. 

Para subsidiar a pesquisa utilizamos como instrumentos de coleta de dados, a observação e a 

entrevista semi-estruturada. Quanto ao referencial teórico recorremos a estudos de autores já 

consagrados na matéria. Dentre os quais as principais referências de Robert Hinde (1986). Os dados 

do estudo foram coletados em três escolas regulares de Ensino Fundamental, no município de Feira 

de Santana (Bahia, Brasil). A análise dos resultados no âmbito das interações dos professores com 

estudantes com deficiência na escola, manifesta o estranhamento que causa a diferença. Foi possível 

perceber que estudantes com deficiência têm possibilidades de aprender, cabendo à escola criar 

estratégias para isso, como, romper preconceitos e garantir a aceitação desses estudantes. Quanto às 

interações, avaliamos o conteúdo e a qualidade de como os professores interagem com estudantes 

com deficiência e percebemos que não existia interesse em tentar investir, não havia sentido 

interagir. Defendemos ser necessário implementar alternativas e/ou mudanças nas práticas docentes 

para que os estudantes com necessidades educacionais com deficiência possam participar das 

atividades escolares. Constatamos que a interação de ensino do professor, para atender estudantes 

com deficiência, contribui para o aperfeiçoamento da prática docente junto aos educandos, em 

especial, àqueles com deficiência. 
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TÍTULO: SUJEITOS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL APRESENTAM FORMAS DE 

PENSAR DIFERENTES DAS ESTABELECIDAS PELA ESCOLA  

 

AUTORIA: Roseane Paulo da Cunha e Maristela Rossato 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, INCLUSÃO, APRENDIZAGEM, SUJEITO E 

SUBJETIVIDADE 

Resumo O presente trabalho tem como objetivo analisar como os sujeitos com deficiência 

intelectual apresentam formas de aprender e pensar diferenciadas das encontradas no cotidiano 

escolar. Neste contexto pretende-se ampliar as discussões acerca das práticas estabelecidas nas 

instituições de ensino de Brasília que atendem estudantes com deficiência intelectual que apesar de 

seu caráter inclusivo continuam enfatizando a aquisição da aprendizagem de conteúdos acadêmicos 

e privilegiando somente esse aspecto da formação educacional. Busca-se refletir sobre o lugar dos 

alunos com deficiência intelectual no cenário escolar, pois observa-se que o reconhecimento dos 

sujeitos são esvaziados em função da ênfase dada aos aspectos cognitivos. A deficiência intelectual 

desses indivíduos assume neste cenário um caráter restritivo e totalmente desvinculada da 

construção história dos mesmos. Esta produção académica, apresentada em forma de resumo é 

resultado da reflexão sobre a prática pedagógica das proponentes, que atuando entre alunos com 

este perfil veem o quanto é difícil a superação de alguns paradigmas colocados no contexto escolar, 

apesar de toda literatura encontrada que discute o tema da inclusão. Neste sentido, recorre-se a 

fundamentação na teoria da subjetividade de Gonzaléz Rey que trabalha na perspectiva de recuperar 

o caráter dialético e complexo do sujeito e na sua produção de sentido; nas reflexões a respeito dos 

processos de inclusão escolar dos estudantes com deficiência intelectual de Mantoan e Pietro (2006) 

e na superação das dificuldades de aprendizagem de Rossato e Martinez (2011). Os pressupostos 

metodológicos estão fundamentados na epistemologia qualitativa de González Rey (2005), na 

produção da informações, trabalhou-se com estudo de caso por meio da observação de prática 

pedagógica, análise documental e instrumento de indução oral. A partir do que foi produzido até o 

momento, é possível concluir que os estudantes com deficiência intelectual produzem sentidos 

subjetivos sobre sua aprendizagem escolar, podendo mobilizá-la ou limitá-la a depender das 

produções simbólico-emocionais. 
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TÍTULO: Salas de Recursos Multifuncionais: O conhecimento dos professores a respeito da 

utilização dos recursos tecnológicos  

 

AUTORIA: Eromi Izabel Hummel; Eduardo José Manzini 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES. TECNOLOGIAS ASSISTIVAS. SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS. EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

Resumo As políticas públicas educacionais brasileiras, especificamente as voltadas para Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), determinam que sejam oferecidos aos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade/superdotação, serviços 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Este serviço tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, a fim de eliminar as barreiras e 

garantir uma participação mais efetiva dos alunos no ambiente escolar e social. Para a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado foram implantadas Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRMs) e disponibilizados kits tecnológicos compostos por materiais didáticos, recursos de 

Tecnologia Assistiva (TA), mobiliários e equipamentos de informática. O professor que atua nestas 

salas necessita de uma formação especifica na área da Educação Especial e dentre as atribuições, 

deverá utilizar-se de diversos recursos pedagógicos, ensinar e usar a tecnologia assistiva, visando ao 

desenvolvimento do aluno, tanto no aspecto educacional como no social. Neste sentido, o presente 

estudo teve como objetivo identificar os conhecimentos dos professores, que atendem alunos 

público alvo da Educação Especial nas SRMs, quanto a utilização dos recursos tecnológicos como 

ferramenta de apoio pedagógico. Participaram deste estudo 43 professores da rede municipal de 

educação, de um município do Estado do Paraná-Brasil. Para a coleta das informações a respeito do 

conhecimento dos professores utilizou-se de um questionário composto por 86 questões fechadas, 

ilustrado com figuras de TA específicas das áreas de deficiências visuais, físicas e auditivas. Os 

resultados foram apresentados por meio de tabelas com escores e analisados de forma quantitativa e 

qualitativa. Evidenciou-se que muitos recursos citados no questionário não eram de conhecimento 

das professoras, por não estarem disponível nas escolas públicas, mesmo com a implantação das 

SRMs e disponibilização de recursos tecnológicos. Por outro lado, alguns recursos estavam 

presentes, no entanto eram desconhecidos quanto ao seu manuseio, como exemplo: o software 

Boardmaker. As informações coletadas serviram para diagnosticar o conhecimento dos professores 

quanto aos recursos de TA, e fundamentaram o planejamento e elaboração de um curso de formação 
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para os professores que atuavam nas Salas de Recursos Multifuncionais na Rede Municipal de 

Educação. Do ponto de vista da formação de professores, os dados apresentados neste estudo 

poderão servir para embasar as políticas públicas educacionais quanto ao planejamento de novos 

cursos nesta área de conhecimento. 
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TÍTULO: Relações entre a educação especial e regular na construção de saberes e fazeres 

inlcusivos  

 

AUTORIA: Roberta Galasso Nardi 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSÃO EDUCACIONAL, COMPLEXIDADE, EDUCAÇÃO 

E SAÚDE 

Resumo A investigação Relações entre a educação especial e regular na construção saberes e 

fazeres inclusivos teve como objetivo compreender as relações entre Educação Especial e Regular 

na construção de fazeres e saberes inclusivos, analisar as especificidades da articulação entre as 

áreas da saúde e educação, bem como refletir sobre as especificidades na formação de professores. 

O cenário investigado foi um projeto de assessoria coordenado por um Centro de Reabilitação na 

área da deficiência física, para a Secretaria de Educação de um município próximo a cidade de São 

Paulo. Esta assessoria foi constituída a partir dos eixos, diagnóstico, formação continuada de 

professores e acessibilidade pedagógica. As questões que orientaram a investigação deram 

prioridade à análise dos processos vividos nas ações diagnósticas e de formação. As relações e 

influências dos aspectos citados, indicaram possibilidades para refletirmos sobre a construção de 

processos inclusivos na rede regular de ensino. O universo teórico que subsidiou à investigação foi 

embasado nos princípios dos fundamentos histórico-culturais e no pensamento complexo. Esta 

perspectiva conceitual valorizou o aspecto associado à inovação, tanto no que se refere à ação 

criadora por parte dos sujeitos em processos formativos, quanto à pluralidade temática para a 

compreensão das relações que constituem a complexidade dos fenômenos ligados à mudanças das 

atuais práticas inclusivas. Quanto aos aspectos metodológicos, a investigação orientou-se pelos 

pressupostos da pesquisa qualitativa em educação, caracterizada pela observação participante dos 

sujeitos envolvidos e pela diversidade de instrumentos analisados. O presente estudo caracterizou 

ambiguidades nas ações dos profissionais da saúde e educação no que diz respeito aos processos 

inclusivos, desta forma, constitui um movimento de ressignificação destes profissionais nestes 

contextos, e identificou movimentos de continuidades, descontinuidades que constituem o 

continuum na construção dos processos inclusivos, no papel de ambos os profissionais da educação 

e saúde bem como nas relações que o constitui. Identificou, ainda, que os diagnósticos se 

caracterizam como instrumentos estigmatizantes, porém com prenúncios de mudanças que 

caracterizam um recurso para acessibilidade e adaptações nos processos inclusivos. As ações de 
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formação possibilitaram uma oportunidade de investigação, pois, ativou movimentos de 

mudanças operados pelos sujeitos, de modo associado à análise da inserção destes em seus 

contextos. 

Tais especificidades, permitiram considerar que está pesquisa teve como principal objetivo 

(re)significar as ações de ambos os espaços regulares e especiais, que os levem ao diálogo, e a 

construção de pontes subjetivas para a participação de fato das pessoas com deficiência na 

sociedade. 
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TÍTULO: Proposta de Avaliação da Aprendizagem dos alunos com Deficiência Intelectual na 

Prefeitura Municipal de São Paulo  

 

AUTORIA: Patrícia Tanganelli Lara  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR; DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Resumo A inclusão dos alunos com deficiência intelectual requer o desenvolvimento de propostas 

educacionais para a aprendizagem dos conteúdos estabelecidos na escola. A escola possui um papel 

importante para o desenvolvimento das crianças com deficiência intelectual, inseridas, hoje, dentro 

de uma política nacional de inclusão escolar. A perspectiva de uma escola aberta a todos e flexível 

diante das necessidades individuais das pessoas com deficiência, suscita mudanças na organização 

do sistema educacional brasileiro. Bueno (2012) aponta como primeiro requisito para se 

implementar, de fato, uma educação inclusiva de qualidade com relação a alunos com deficiência à 

implementação de políticas que possam incluir a todos os alunos. As orientações estabelecidas pela 

PMSP procuram operacionalizar as estratégias de ensino voltadas para alunos com deficiência 

incluídos em classes do ensino regular através do apoio do professor regente da Sala de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão – SAAI, cujo instrumento atual é o documento intitulado “Referencial 

de Avaliação sobre a Aprendizagem do Aluno com Deficiência Intelectual – RAADI – Ensino 

Fundamental I” (São Paulo. PMSP, 2008), baseado nas “Orientações Curriculares – Preposição de 

Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I” (São Paulo. PMSP, 2007). Com o objetivo 

de subsidiar a avaliação do professor da sala de aula comum, que tenham alunos com deficiência 

intelectual, para analisar o processo de aprendizagem e propor ações para o redimensionamento das 

práticas pedagógicas, o objetivo desta pesquisa é de analisar as orientações contidas no Referencial 

sobre Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual – Ensino Fundamental I (SÃO 

PAULO, PMSP, 2008), cotejando-as com aquelas contidas nas Orientações Curriculares- 

Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, SME, 2007) 

destinadas aos alunos considerados normais. A análise dos dados colhidos e organizados, dos 

documentos citado acima, será feita com base nas contribuições de Vigotski, em especial os 

conceitos de zona de desenvolvimento proximal, processos de mediação e exploração da capacidade 

de abstração dos alunos com deficiência intelectual. 
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TÍTULO: Políticas Públicas de Formação em Educação Especial do Município de São Paulo  

 

AUTORIA: Patrícia Tanganelli Lara; Anna Augusta Sampaio de Oliveira  

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; DEFICIÊNCIA INTELECTUAL; EDUCAÇÃO 

ESPECIAL. 

Resumo Para que a escola consiga se organizar para possibilitar a aprendizagem de todos os alunos 

é necessário investimento na qualidade da educação. A formação dos professores para atuarem no 

apoio pedagógico aos alunos com deficiência deve ser observada como primordial para o acesso 

dessa demanda na escola. A Secretaria de Educação do Município de São Paulo comunicou através 

de Diário Oficial a abertura de curso de pós-graduação Lato Sensu: “Formação dos Professores em 

Educação Especial nas Áreas das Deficiências Auditiva, Física, Mental e Visual”, a ser ministrado 

pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília -Unesp/ Marília, 

considerando o Decreto nº 45.652 de 23 de dezembro de 2004, em consonância com a Resolução 

CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Os cursos foram oferecidos de 2006 até 2012, para a 

formação dos professores para o atendimento e apoio aos alunos com deficiência incluídos nas salas 

de aula regular. A formação em educação especial, dos professores, na área da deficiência 

intelectual, está presente nas políticas públicas inclusivas proposta pela Secretaria Municipal de 

Educação, na sua maioria, realizado através do curso de formação, ora mencionado. Assim é 

necessário compreender quais foram os objetivos da proposta implementada pela Secretaria 

Municipal de Educação para a formação dos professores em exercício na Prefeitura Municipal de 

São Paulo. Este estudo tem como objetivo apresentar a política de formação dos professores em 

educação especial do Município de São Paulo, através do Curso de pós-graduação Lato Sensu 

ministrado pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília - Unesp/ 

Marília. A metodologia de pesquisa adotada caracteriza-se por um estudo qualitativo e quantitativo 

envolvendo uma análise documental, a partir de um levantamento geral de todos os professores de 

educação especial das Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão, através da política de 

formação da SME, após 2005. 
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TÍTULO: Observatório Nacional de Educação Especial: perspectivas 

dos gestores de escolas municipais brasileiras  

 

AUTORIA: Enicéia Gonçalves Mendes; Leonardo Santos Amâncio Cabral  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, AVALIAÇÃO, 

FUNCIONAMENTO, ORGANIZAÇÃO. 

Resumo Em 2009, a política de Educação Especial previu a implementação das Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) nas escolas públicas brasileiras. Todavia, considerando-se a dimensão do 

território nacional e a dificuldade de se reunir informações a respeito da organização, do 

funcionamento e da avaliação inerentes a esses espaços, foi estabelecido o Observatório Nacional 

de Educação Especial – ONEESP no qual 25 pesquisadores provenientes de 16 estados brasileiros, 

representantes de 22 universidades e de 18 programas de pós-graduação, propuseram-se a conduzir 

um estudo de campo, em rede nacional, por meio da realização de entrevistas, grupos focais e 

survey junto aos professores das SRMs e às equipes de gestores. 

Particularmente, o presente estudo reúne os dados preliminares das entrevistas realizadas com a 

equipe de gestores da Educação Especial de 37 municípios das cinco regiões brasileiras. A 

apresentação dos dados, no presente artigo, reporta os seguintes aspectos: a) Caracterização dos 

gestores entrevistados; b) Histórico da educação especial nos municípios segundo o relato dos 

gestores; c) Quadro legislativo dos municípios; d) Os serviços educacionais oferecidos à população 

alvo da educação especial; e) Identificação do alunado e encaminhamento aos serviços; f) Formação 

de professores especializados; g) Benefícios e dificuldades. Em modo preliminar, o estudo indica 

que a equipe de gestores e os professores das SRM apresentam diversidade em sua formação 

profissional e no tempo de atuação na rede municipal de ensino. 

Entendemos que tais fatores podem refletir diretamente sobre suas práticas, bem como sobre os 

conhecimentos específicos desses atores a respeito da Educação Especial, seja sobre o quadro 

legislativo, seja em relação à sua organização, estratégias de avaliação e funcionamento. A respeito 

dos serviços oferecidos nos municípios, os dados indicam que predomina a oferta das salas de 

recurso multifuncional (97% dos municípios), seguidas pela Escola Especial (62%) e pela oferta do 

Professor de Apoio (46%). Com relação à identificação e encaminhamento dos alunos que 

compõem o público alvo da Educação Especial, tal procedimento é realizado, majoritariamente, 

pelo professor da classe comum e/ou especialistas. Finalmente, foram identificados problemas e 
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dificuldades com relação aos espaços, à falta de SRMs nas escolas rurais, ao envolvimento 

das famílias, à dificuldade de se implementar um plano de formação continuada e de se estabelecer 

uma rede efetiva com as secretarias do município. Espera-se que as evidências sejam indicadores de 

reflexão sobre a organização, o funcionamento, a formação, e as estratégias de identificação, 

encaminhamento e avaliação dos alunos com deficiência, altas habilidades e superdotação. 

 

Contato: EGMENDES@UFSCAR.BR; LEONARDO_EDUCA@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: OBSERVATÓRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANO II- Relato de 

experiência sobre a constiuição de um rede de pesquisa sobre inclusão escolar no Brasil  

 

AUTORIA: ENICÉIA GONÇALVES MENDES; FABIANA CIA  

PALAVRAS-CHAVE: REDE DE PESQUISA, INCLUSÃO ESCOLAR, SALAS DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

Resumo Apesar do crescimento expressivo da produção científica da comunidade brasileira sobre 

inclusão escolar, o conhecimento que vem sendo produzido parece ter pouco impacto na definição 

dos caminhos que as políticas educacionais para a escolarização da população alvo da Educação 

Especial (crianças e jovens com deficiências, superdotação/altas habilidades e transtornos globais 

do desenvolvimento). Considerando a importância atual da articulação da produção científica em 

contextos de redes colaborativas de pesquisa, a presente proposta visa a apresentar o histórico de 

criação e desenvolvimento do Observatório Nacional de Educação Especial (Oneesp), a partir de 

2010, quando teve início o estudo inaugural proposto por 25 pesquisadores oriundos de 16 estados 

brasileiros (Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, 

Paraíba), representantes de 22 universidades e de 18 programas de pós-graduação. A pesquisa 

“Estudo em rede nacional sobre as salas de recursos multifuncionais nas escolas comuns”, tem 

como objetivo a avaliação em âmbito nacional do programa de implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM), promovido pela Secretaria de Educação Continuada Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão - SECADI/MEC, a qual desde 2005 vem apoiando a criação deste tipo de 

service para a oferta do chamado atendimento educacional especializado (AEE). A metodologia de 

trabalho envolve estudos locais em 37 municípios e envolve os pesquisadores e professores de salas 

de recursos que buscam produzir concomitantemente conhecimento e formação através de pesquisa 

colaborativa. Os resultados do projeto ao longo de dois anos foram: envolvimento de 203 

pesquisadores; 217 estudantes. Em relação à meta de disseminação do conhecimento destaca-se a 

produção vinculada que em 2013 resultou em 172 produtos (10 artigos, 24 capítulos em livros, 118 

trabalhos em eventos, 11 resumos expandidos e 9 resumos simples em anais de eventos científicos). 

Em relação à formação de pesquisadores o contexto do Oneesp viabilizou em 2013 , 47 supervisões 

e/ou orientações concluídas e 33 em andamento. Quanto a formação continuada de educadores para 

a educação básica destaca-se em 2013 a participação de 446 professores de salas de recursos 
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multifuncionais de 11 diferentes estados, nas atividades de investigação/formação típica da 

pesquisas colaborativa que puderem refletir criticamente sobre o atendimento educacional 

especializado que oferecem em suas salas de recursos. Discute-se a importância da experiência de 

produção e socialização de conhecimento em redes de pesquisa. 

Contato: ENICEIA.MENDES@GMAIL.COM; FABIANACIA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Indicadores de boas práticas para orientação profissional de alunos universitários 

com deficiência  

 

AUTORIA: Leonardo Santos Amâncio Cabral; Lucia de Anna; Enicéia Gonçalves Mendes  

PALAVRAS-CHAVE: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, ALUNOS UNIVERSITÁRIOS COM DEFICIÊNCIA, 

MERCADO DE TRABALHO, INCLUSÃO, BOAS PRÁTICAS. 

Resumo O aumento exponencial de alunos com deficiência matriculados em universidades de 

diferentes países incitou tais instituições a ativar alguns serviços voltados à sua orientação, tanto a 

nível acadêmico, quanto profissional. No entanto, a literatura internacional mostra que tais 

iniciativas, em algumas realidades, ainda estão desconectadas do mais amplo contexto sócio-

econômico. 

Isso pode inibir significativamente as oportunidades que permitiriam estudantes do ensino superior 

colocar em prática o seu profissionalismo em benefício da sociedade. A fim de encontrar possíveis 

soluções para este problema, em princípio identificado empiricamente no Brasil pelo pesquisador, o 

objetivo desta pesquisa foi o de explorar, em nível internacional, iniciativas relacionadas à 

orientação acadêmica e profissional dos alunos com deficiência. Neste sentido foi realizado o 

presente estudo de caso longitudinal descritivo na Itália, durante três anos, em condições de full 

immersion junto ao Serviço para alunos com Deficiência da Universidade de Roma "Foro Italico", 

onde foi posto em prática uma proposta empírica de orientação acadêmica e profissional, a qual 

envolveu 20 alunos com deficiência, matriculados em três universidades italianas, utilizando-se de 

estratégias objetivas e ferramentas específicas de observação, avaliação e monitoramento, com a 

participação de quatro tutores acadêmicos e 20 tutores profissionais. Os resultados foram 

confrontados com os dados da Irlanda, Dinamarca e França, parceiros do projeto Univers'Emploi do 

programa europeu Leonardo da Vinci, a partir do registro em diários de campo obtidos por meio de 

visitas técnicas presenciais e reuniões transnacionais com os responsáveis pelos Serviços para os 

alunos com deficiência das universidades dinamarqueses, irlandesas e francesas. A análise global 

dos resultados emersos desta pesquisa permitiu identificar, em uma perspectiva internacional, as 

boas práticas em cada realidade explorada. As reflexões sobre tais elementos direcionaram a 

proposição de indicadores que podem contribuir com a comunidade científica e universitária para 

eventual implementação, avaliação e acompanhamento de um programa de orientação acadêmica e 

profissional para estudantes universitários com deficiência. 
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Contato: LEONARDO_EDUCA@YAHOO.COM.BR; LUCIA.DEANNA@UNIROMA4.IT; 

EGMENDES@UFSCAR.BR; 
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TÍTULO: Fatores Facilitadores de Inserção Laboral do Deficiente Intelectual - Ponto de Vista 

dos Empresários  

 

AUTORIA: Paula Vicente e Paula Neves 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL; TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA; INSERÇÃO 

LABORAL; INCLUSÃO SOCIAL; EMPRESÁRIOS 

Resumo O acesso ao trabalho é um dos instrumentos mais importantes na inclusão social de 

qualquer cidadão, na medida em que é condição para a sua liberdade e autonomia. Os cidadãos com 

deficiência, particularmente com deficiência intelectual, são um dos grupos de potenciais excluídos 

do mercado de trabalho o que dificulta de sobremaneira a sua inclusão social. A escola deve 

proporcionar oferta formativa suficientemente abrangente de modo a permitir dar resposta aos 

diferentes desejos e projetos de vida dos jovens que a frequentam. Neste contexto a presença de 

jovens com deficiência intelectual na escola contemporânea constitui um desafio para todos, pais, 

professores e responsáveis pela educação em geral, quer ao nível de formação académica exigida 

pela sociedade, quer ao nível da formação profissional, como meio facilitador do complexo 

processo de transição para a vida adulta. A investigação que agora se apresenta nasceu da 

necessidade profissional de dar resposta às questões relativas à promoção da inclusão na vida 

ativa/adulta dos jovens com deficiência intelectual. Este estudo, predominantemente exploratório, 

foi realizado junto dos empresários que contrataram trabalhadores com deficiência intelectual. O 

seu objetivo é avaliar o grau de satisfação dos empresários com estes seus trabalhadores e 

identificar os aspetos que, na perspetiva destes empresários, mais contribuem para uma inserção 

profissional bem sucedida. Os dados foram recolhidos junto de 30 empresários do distrito de 

Coimbra, com recurso a um questionário previamente aferido (Neves, 1995). Os resultados indicam 

que os empresários têm uma imagem globalmente positiva destes seus trabalhadores e que 

identificam os aspetos ligados às competências relacionais, comunicacionais e sociais como os mais 

determinantes para uma integração profissional de sucesso. Com base nestes resultados dados são 

discutidas as suas implicações no papel da escola e nas práticas do docente de educação especial em 

todo o processo de transição para a vida pós-escolar. 

Contato: paulacrvicente@gmail.com; PNEVES@ESEC.PT 
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TÍTULO: Desenvolvimento de competências da Comunicação Verbal através de um 

Programa (GRID 2) em contexto familiar  

 

AUTORIA: Paulo Vieira e Paula C. Neves 

 

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO, ALTERNATIVA, AUMENTATIVA, PROGRAMA, GRID 2 

Resumo A comunicação aumentativa e alternativa, aliada às novas tecnologias, tem como objetivo a 

oferta de métodos de ampliação das capacidades remanescentes de comunicação, ou de substituição, 

no caso da ausência de qualquer forma de expressão comunicativa percetível. O programa GRID 2 

pode ser usado para criar sistemas integrados de comunicação para pessoas com dificuldade ou 

impossibilidade de falar. O programa permite a comunicação por símbolos e a criação de tabelas de 

comunicação adequadas às necessidades de cada utilizador e, em simultâneo, o uso de um 

sintetizador de voz de elevada qualidade em Português (Célia), possibilitando aos seus utilizadores 

expressarem-se através deste sistema de conversão texto fala. A comunicação alternativa e 

aumentativa através do GRID 2 surge como um potenciador do sistema de comunicação funcional, 

facilitador do processo de desenvolvimento das aprendizagens. O programa permite ao seu 

utilizador, comunicar de forma autónoma, utilizar o computador e os seus programas, promovendo 

o desenvolvimento da linguagem e apoiando a fala. Neste trabalho apresenta-se uma intervenção 

realizada com objetivo de desenvolver competências da Comunicação Verbal através de um 

programa (GRID 2). A intervenção foi realizada com um jovem do sexo masculino de 14 anos, com 

uma incapacidade ao nível da comunicação verbal: a sua linguagem compreensiva encontra-se 

relativamente desenvolvida, havendo no entanto, um comprometimento acentuado na linguagem 

expressiva com perturbação grave na fala que lhe limita acentuadamente a interação com os outros. 

A intervenção decorreu em contexto familiar, com participação dos pais, e do professor. Após 

instalação do programa no IPAD do aluno foram realizadas um conjunto de sessões de trabalho com 

o aluno e com os pais sempre na residência da família. No final da intervenção foi possível verificar 

que o aluno adquiriu, competências ao nível verbal que não só lhe permitem uma melhor autonomia 

pessoal e social no seu quotidiano, mas também, dar continuidade para o próximo ano letivo a uma 

nova etapa na sua vida escolar. Os resultados desta intervenção corroboram a ideia de que o uso de 

um software baseado em signos gráficos, não deve ser entendido apenas como um meio 
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aumentativo da comunicação, mas sim, como um potenciador de estratégias para o aumento 

da compreensão do material verbal, assim como do desenvolvimento da linguagem oral. 

Contato: PAULOVIEIRA751@GMAIL.COM E pneves@esec.pt 
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TÍTULO: PROGRAMA DE ENSINO PERSONALIZADO COMO INSTRUMENTO DE 

INCLUSÃO SOCIAL  

 

AUTORIA: MARCIA JOSEFINA BEFFA  

PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA DE PESQUISA, PROBLEMA DE PESQUISA, ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO, PROGRAMAÇÃO DE ENSINO 

Resumo O presente estudo teve como objetivo a elaboração de um Programa de Ensino 

Informatizado na elaboração do problema de pesquisa, estruturado com base no software Moodle e 

aplicado durante a disciplina de Metodologia de Pesquisa. Aspectos relacionados a ampliar o acesso 

à educação e alcançar uma maior equidade com formação de qualidade de profissionais nas diversas 

áreas do conhecimento são considerados questão central para a política educacional brasileira. O 

processo de produção de conhecimento em nível superior e em pós-graduação lato sensu coloca-se 

como um desafio quanto à formação técnica e científica de futuros profissionais, considerando o 

processo de fazer ciência como surgimento de conhecimento novo, aprendizado do mundo com 

visão crítica e possibilidade de uma melhor atuação profissional. É necessário um ensino de 

Metodologia de Pesquisa que ofereça ao aluno oportunidades de modificar seu processo de ensino 

aprendizagem, tornando-os autônomo, crítico e responsável intelectualmente frente aos conteúdos 

técnicos e metodológicos empregados na elaboração de trabalhos científicos, acesso, utilização e 

transformação do conhecimento produzido em comportamentos para atuar na sociedade. Os 

resultados indicam que a construção do programa de ensino fundamentado na Análise do 

Comportamento orientou a correta definição de objetivos comportamentais envolvidos na 

elaboração do problema de pesquisa e consequente escolha das atividades bem como a avaliação. 

Medidas comportamentais entre bom e ótimo foram produzidas evidenciando melhorias no 

desempenho dos alunos quanto a elaborar o problema de pesquisa. Relatos verbais dos alunos, pré e 

pós aplicação ao programa, revelaram a possibilidade de alta suficiência do programa em auxiliar os 

acadêmicos no domínio teórico-prático e autoconfiança em produzir trabalhos científicos. 

Considera-se que a programação de ensino foi capaz de desenvolver o comportamento de elaborar 

problema de pesquisa demonstrando a importância e a dificuldade de transformar objetivos 

comportamentais em comportamentos a serem desenvolvidos e efetivar procedimentos de 

programação de ensino. Discute-se a necessidade de uma prática docente voltada à definição de 
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estratégias de ensino que possam tornar possível a ocorrência de tal aprendizagem, 

considerando as condições do aprendiz, as condições de ensino e de avaliação disponibilizadas pelo 

professor que favoreçam oportunidade de aprendizagem de comportamentos eficazes na elaboração 

do problema de pesquisa e trabalhos científicos. A possibilidade dos alunos compreenderem melhor 

o processo de elaboração do problema de pesquisa pode contribuir tanto para a melhoria de 

comportamento no desenvolvimento do projeto de pesquisa e posterior elaboração da monografia, 

como também para que ocorram alterações comportamentais na identificação de problemáticas e 

busca de soluções no ambiente profissional e na sociedade. 

Contato: MJBEFFA@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: FERRAMENTA MULTIMIDIA DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL DE UMA 

CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL ATRAVÉS DO COMPUTADOR  

 

AUTORIA: Maria Helena Melo Plese; A.M. Cerqueira  

PALAVRAS-CHAVE: COMPUTADOR - ESTIMULAÇÃO SENSORIAL -PARALISIA CEREBRAL 

Resumo Estudo de caso sobre a aplicação da ferramenta multimedia de estimulação sensorial 

(HMES) em uma criança deficiente física - PC tetraparesia.O objetivo do estudo foi avaliar o uso da 

ferramenta HMES com uma criança PC(paralisia cerebral)com pouca estimulação sensorial.A 

utilização do computador na aplicação da ferramenta HMES formada por telas branco, preto, 

colorida, rostos , objetos e brinquedos solicitadas e cedidas pela responsável.A criança de sexo 

masculino, com idade cronológica de 5 anos, diagnóstico-paralisia cerebral tetraparesia espástica, 

sem oralidade, matriculado na escola de educação infantil da rede municipal de ensino na cidade de 

São Paulo (Brasil), uma vez por semana, em sessão de 40 minutos, acompanhadas de questionários 

e fichas de observação, tela do computador a 16cm da criança e tempo de exibição de cada tela 30 

segundos.Na primeira sessão, sentado em sua cadeira de rodas não demonstrou nenhuma reação aos 

estímulos visuais e auditivos. Na segunda sessão, sentado no colo da mãe,pouca reação aos 

estímulos como expressào corporal, balbucios, fixação na tela e sorriso.A partir da terceira sessão 

observou-se muito mais reações corporais, balbucios, sorrisos, tentative de maniipular a tela do 

computador com a mão direita, atenção aos estímulos visuais e aos efeitos sonoros, expressão de 

felicidade em reconhecer rostos. os resultados demonstraram que a utilização da ferramenta 

multimedia HMES foi eficiente na estimulação e intervenção da criança. 

Contato: MHPLESE2002@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: APRENDIZAGEM DA ÉTICA/MORAL NO 

PROCESSO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

AUTORIA: ANA LIDIA FELIPPE GUIMARÃES;  MARIA JUDITH SUCUPIRA DA COSTA LINS  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.ÉTICA/MORAL.INCLUSÃO.ADOLESCÊNCIA 

Resumo Apresenta-se uma pesquisa realizada no Mestrado em Educação/ UFRJ intitulada: A 

aprendizagem de Virtudes e desenvolvimento moral nas aulas de Educação Física Escolar. O 

problema se fundamentou em como se desenvolveu o processo da ensino/aprendizagem da ética, 

das virtudes nos modelos pedagógico competitivo e cooperativo na aula de Educação Física 

Escolar. O objetivo geral foi investigar como se desenvolve o ensino/aprendizagem das virtudes na 

prática pedagógica do professor de educação física que concebe, em suas aulas, o modelo 

pedagógico competitivo e cooperativo. Destacamos que a aprendizagem da ética/moral nas aulas de 

Educação Física não se limita às simples vivências ou cumprimento de regras, mas que as 

transcenda e que tenha o sentido de construção da cidadania, identidade e constituição da pessoa 

humana. Pesquisadores salientam que depois de um longo período, sem a devida atenção à 

Educação Moral, estudiosos voltam a levantar a necessidade de se educar moralmente, eixo de 

preocupação e discussão nos mais variados campos, especialmente, no campo educacional. A 

fundamentação teórica foi por meio da filosófia de Aladair MacIntyre, e Theodor Adorno. O 

filosofo Alasdair MacIntyre (2001) apoia sua perspectiva na tradição aristotélica e se preocupa em 

pesquisar questões da moralidade na pós-modernidade e seus pressupostos possibilitam aprofundar 

os conceitos de Desordem Moral e Emotivismo. Frente a uma perspectiva crítica destaca-se a 

filosofia de Theodor Adorno (2010), para quem a educação deve perseguir uma formação para a 

autonomia e para emancipação do sujeito. Dessa maneira, é significativo discutir a presença do 

conceito de barbárie na filosofia de Adorno (2010) atualidade. No que se refere à adolescência 

salientamos Erikson (1972) no que diz respeito a formação do Eu e do Eu mesmo enfatizando-se 

que uma personalidade saudável diz o que pensa e se expressa, de modo que os “eus” contracenam 

com os “outros” para formar o seu Eu mesmo razoavelmente coeso. A metodologia foi de cunho 

qualitativo na perspectiva de René Barbier (1985), que descreve a pesquisa-ação como uma prática 

de compreensão e de explicação da práxis dos grupos sociais de uma instituição por meio da Escuta 

Sensível. Os dados foram analisados a partir de Bardin (1977), com base na observação 

participante, nas oficinas e entrevistas semi-estruturadas. Os sujeitos da pesquisa se constituíram de 
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uma turma comum de vinte nove alunos, sendo seis alunos com deficiência. Os resultados 

foram explicitados por meio das categorias de amizade, coragem, perseverança e justiça. Acredita-

se que a aprendizagem das Virtudes tem a possibilidade de apoio pedagógico amplo no 

desenvolvimento moral dos alunos. 

Contato: ALFELIPPE@GMAIL.COM  
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TÍTULO: Percursos Inclusivos com o Universal Design for Learning (UDL)  

 

AUTORIA: Maria Manuela Alves; Jaime Ribeiro; Fátima Simões;  

PALAVRAS-CHAVE: UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING, INCLUSÃO, TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Resumo Com este artigo pretendemos ventilar os contributos do Universal Design for Learning 

(UDL) para o desenvolvimento de percursos inclusivos. A investigação, ainda numa fase 

preliminar, insere-se na área da Educação Especial e prende-se com a necessidade de aprofundar 

conhecimentos sobre a realidade do 1.º Ciclo, com a importância que atribuímos à intervenção 

contribuindo para uma melhoria da qualidade educativa envolvendo as Tecnologias de informação e 

Comunicação (TIC) e as Necessidades Educativas Especiais (NEE) e com a urgência que sentimos 

em apoiar os docentes a “chegarem” a todos os alunos, através de uma abordagem inclusiva do 

currículo. De forma a operacionalizar o problema em estudo, ou seja, como as TIC podem 

contribuir para uma abordagem inclusiva do currículo com recurso ao UDL, para todos os alunos, 

com e sem NEE, almejamos atingir os seguintes objetivos específicos: - Investigar acerca do 

conceito do UDL identificando princípios, características e contributos para a escola inclusiva; - 

Verificar qual a formação dos docentes ao nível das TIC, dos Recursos Educativos Digitais (RED) e 

o seu conhecimento acerca do CAST UDL Book Builder; - Promover uma formação para docentes 

sobre o UDL, concretamente sobre a construção de e-books acessíveis com a ferramenta de autoria 

CAST UDL Book Builder projetada a partir do conceito do UDL, interpretando o seu impacto na 

prática pedagógica; - Descrever uma perspetiva atualizada acerca da utilização real das TIC no 1.º 

Ciclo no Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo, percebendo-se ou não a 

evolução dos recursos educativos tradicionais (analógicos), para os recursos digitais; - Desenvolver 

uma abordagem inclusiva do currículo para todos os alunos, com o apoio ao UDL e fomentando a 

utilização de RED construídos através do Book Builder. Através de uma revisão bibliográfica 

aprofundada são analisados os conceitos base que sustentam a adoção do UDL, utilizando uma 

metodologia híbrida ou mista. O UDL apesar de ter a sua origem no conceito de Design Universal 

aplicado à arquitetura, visa integrá-lo nos processos de ensino e aprendizagem. Abrange três 

princípios compreendidos pelos avanços da Neurociência, que são essenciais para refletirmos 

profundamente sobre as redes de reconhecimento, de estratégia e afetivas envolvidas na 
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aprendizagem. Trata-se de uma conceção inovadora e com enorme potencial, merecedora de 

investigação aprofundada, que nos parece relevante para uma escola e uma educação inclusiva. 

Contato: MCLAROALVES@HOTMAIL.COM /JAIME.RIBEIRO@IPLEIRIA.PT / FSIMOES@UBI.PT 
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TÍTULO: SUPORTE SOCIAL E STRESS PARENTAL NA INCLUSÃO  

 

AUTORIA: Sara Alexandre Felizardo; Joaquim Armando Ferreira; Marcelino Pereira  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, STRESS PARENTAL, 

SUPORTE SOCIAL 

Resumo A investigação sobre a influência do suporte social em famílias de crianças com 

Necessidades Educativas Especiais tem vindo a enfatizar o poderoso efeito do construto nas várias 

dimensões do funcionamento parental e familiar. O presente estudo situa-se no âmbito do 

paradigma inclusivo e tem como objetivos: i) comparar os grupos de pais com e sem Necessidades 

Educativas Especiais, no que diz respeito às variáveis stress parental e suporte social; ii) pesquisar 

as relações entre as variáveis em estudo; iii) analisar a dimensão preditiva do suporte social no 

stress parental. Trata-se de uma investigação com um plano não experimental e correlacional. A 

seleção dos sujeitos obedeceu a princípios não probabilísticos e por conveniência; para o efeito, 

constituímos uma amostra de 301 pais ou cuidadores. Os dados foram recolhidos em agrupamentos 

de escolas e em instituições de apoio à deficiência do distrito de Viseu. Os dois grupos de pais 

apresentam diferenças significativas em todas as avaliações totais e parciais do stress parental e, 

parcialmente, no suporte social (satisfação com a rede de apoio), mas não na disponibilidade ou 

extensão da rede. As análises de regressão para o stress parental realçam o valor preditivo das 

variáveis: problemas do comportamento, problemas no contexto familiar e suporte social 

(disponibilidade e satisfação com o apoio). O suporte emerge como uma variável que apresenta 

relações significativas com o stress e apresenta um forte poder preditivo. 

Contato: SFELIZARDO@ESEV.IPV.PT 
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TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS 

PROFESSORES NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL: CONTRIBUIÇÃO DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA MODALIDADE À 

DISTÂNCIA  

 

AUTORIA: Simone Ghedini Costa Milanez; Rosimar Bortolini Poker 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES. DEFICIÊNCIA VISUAL. ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. REDES DE APOIO. 

Resumo De acordo com a legislação brasileira vigente todos os alunos com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento ou com altas habilidades tem direito a educação na sala regular de 

ensino, bem como ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), realizado de forma 

complementar e em período contrário nas salas de recursos multifuncionais. Tal atendimento 

especializado deve atender as necessidades educacionais especiais dos alunos sem se desviar dos 

princípios da escolarização proposta às demais crianças, em consonância com a proposta 

pedagógica do ensino comum, viabilizando o desenvolvimento pleno das competências e 

capacidades. Com base nesta premissa o presente estudo pretendeu conhecer a situação dos alunos 

com deficiência visual e baixa visão de diferentes regiões do Brasil verificando se eles têm acesso 

ao Atendimento Educacional Especializado, se o diagnóstico da deficiência tem sido realizado pelo 

serviço de saúde e se estão sendo encaminhados precocemente para os serviços de apoio de seus 

municípios. Foi aplicada uma enquete a 115 professores do Ensino Fundamental que frequentavam 

o Curso de Especialização em Atendimento Educacional Especializado na modalidade à distância, 

distribuídos por diferentes regiões do Brasil e tinham informações sobre a situação desse grupo de 

alunos. Os resultados da enquete demonstraram que uma grande porcentagem de alunos com 

deficiência visual e baixa visão da rede pública de ensino está matriculada nas salas regulares de 

ensino e, também, frequentam as salas de recursos multifuncionais tendo o atendimento 

especializado complementar como aponta a legislação nacional. Entretanto, o cumprimento das 

políticas brasileiras quanto ao fortalecimento das redes de apoio, programas de diagnóstico precoce 

e oferecimento de formação continuada aos professores na área da deficiência visual e baixa visão 

ainda não foram devidamente efetivados. Constata-se assim que há necessidade de um maior 

investimento nestas áreas para a verdadeira consolidação do paradigma da inclusão. 

Contato: sig@marilia.unesp.br; POKER@MARILIA.UNESP.BR 

mailto:sig@marilia.unesp.br
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TÍTULO: A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ESTADO DA 

BAHIA: A EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS COPISTAS E LEDORES PARA 

CEGOS (GVCLC)  

 

AUTORIA: Robenilson Nascimento dos Santos 

PALAVRAS-CHAVE: GVCLC, DEFICIÊNCIA VISUAL, EDUCAÇÃO 

Resumo No Estado da Bahia, as instituições especializadas no atendimento aos estudantes com 

deficiência visual sempre exerceram significativa influência para o êxito nos estudos destes 

educandos. O Grupo de Voluntários Copistas e Ledores para Cegos (GVCLC), ao longo de quase 

cinco décadas, vem se destacando nesse processo. O GVCLC presta apoio aos estudantes com 

deficiência visual inseridos em escolas regulares desde 1960, oferecendo os seguintes serviços: 

leituras por voluntários, produção de livros em Braille, gravados e atualmente em formato digital. 

Desde 1970, desenvolve suas atividades no espaço do Setor Braille da Biblioteca Pública do Estado. 

O início das atividades do GVCLC, no apoio ao processo de formação educacional de pessoas cegas 

e com baixa visão, está associado ao trabalho desenvolvido pela senhora Henriqueta Martins 

Catharino, diretora e fundadora do Instituto Feminino da Bahia, que, a partir de 1937, promovia 

cursos destinados a moças, dentre os quais, o Sistema Braille, cuja finalidade era intervir 

pedagogicamente com crianças cegas. A partir dessa iniciativa, Henriqueta Catharino organizou um 

grupo de mulheres que passaram a se dedicar à produção de materiais em Braille, mobilização que, 

tempos depois, culminou com a formalização institucional do GVCLC, em 1979. É apresentado 

neste artigo um relato sobre a experiência de trabalho desenvolvido pelo GVCLC no atual contexto 

educacional brasileiro e, especificamente, baiano. Enfatiza-se aspectos relativos à constituição 

inicial do Grupo, sua consolidação enquanto instituição e as ações de maior relevância 

empreendidas atualmente para a consecução dos seus objetivos. As entrevistas com voluntários do 

Grupo, usuários e membros fundadores, além da experiência pessoal enquanto beneficiado pelas 

ações do GVCLC há 25 anos, foram as fontes utilizadas para a construção do relato. Pode-se 

depreender que no Estado da Bahia uma parcela significativa das pessoas com deficiência visual 

encontrou no trabalho desenvolvido pelo GVCLC o principal meio para prosseguir os estudos e, por 

conseguinte, lograr êxito na vida profissional. O resultado mais recente, decorrente do trabalho do 
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GVCLC, foi a aprovação de 13 pessoas com deficiência visual em concurso público nas áreas 

de Filosofia, História, Letras, Psicologia e Direito. 

Contato: robenilson@gmail.com 

  

mailto:robenilson@gmail.com
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TÍTULO: Implantando a terminalidade especifica nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

do Instituto Federal do Espírito Santo – Brasil  

 

AUTORIA: Sanandreia Torezani Perinni; Suzana Maria Gotardo Chambella  

PALAVRAS-CHAVE: TERMINALIDADE ESPECÍFICA; EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; ENSINO MÉDIO; IFES 

Resumo Com o advento da inclusão o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo - Brasil (IFES-BR) tem vivienciado em seu espaço escolar a chegada de alunos com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento no contexto da rede federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, a qual configura-se uma experiência nova e, muitos questionamentos 

emergem da/na dinamicidade de tal processo. Destacamos uma das inquietudes desse movimento de 

inclusão iniciada em 2011 quando recebemos em nossa instituição um aluno diagnosticado com 

deficiência mental leve, oriundo de sistema educacional de outra Unidade da Federação e sem 

nenhum registro anterior de sua deficiência. Diante disso, o IFES solicitou junto ao Conselho 

Nacional de Educação regulamentação da terminalidade especifica, conforme previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), para os cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio do Instituto, a qual foi aprovada por meio do parecer CNE/CEB 2/2013, aprovado em 

31/1/2013. O parecer autoriza a aplicação do estatuto da terminalidade especifica à todos os 

componentes curriculares, com as devidas adequações para as possibilidades cognitivas dos alunos 

que dela necessitarem. O mesmo abrangerá inclusive os componentes curriculares que se vinculam 

diretamente à formação técnica, a partir de subdivisões que forem estabelecidas no âmbito da 

organização curricular dos cursos, hierarquizando e vinculando diferentes funções profissionais a 

competências e objetivos de aprendizagem estabelecidos previamente. A motivação da solicitação 

decorreu da constatação de que todas as vezes que os textos legais normatizam o referido 

procedimento, os mesmos o vinculam ao Ensino Fundamental, e, também, por ser fato que, em 

muitos casos, os processos de certificação desses alunos estão pautados em práticas educacionais 

que caracterizam claramente a negligência por parte de alguns sistemas de ensino e uma política 

muito incipiente de atendimento às demandas da Educação Especial. O IFES entende que a 

terminalidade específica, além de se constituir como um importante recurso de flexibilização 

curricular, possibilita à escola o registro e o reconhecimento de trajetórias escolares que ocorrem de 

forma especifica e diferenciada; que é perfeitamente possível, viável e oportuno permitir ao aluno 
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avançar ao máximo em seu processo educacional e ao longo de sua trajetória educacional 

estabelecer novas perspectivas de itinerários formativos. 

Contato: TOREZANISANANDREIA@GMAIL.COM; SUGOTARDO@IFES.EDU.BR 
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TÍTULO: "No lugar do outro": ensaios metodológicos sobre a alteridade  

 

AUTORIA: Luzia Mara Lima-Rodrigues 

PALAVRAS-CHAVE: ACESSIBILIDADE, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INCLUSÃO, ATITUDES FACE À 

DEFICIÊNCIA 

Resumo “No lugar do outro” é um projecto que vem sendo construído pela autora deste relato desde 

2006 e que, a cada ano lectivo, assume diferentes contornos. A experiência que será aqui relatada 

ocorreu no âmbito da Unidade Curricular (UC) “Heurísticas de Intervenção”, do 1º Ciclo 

(Mestrado) em Educação Especial, da Escola Superior de Educação Jean Piaget de 

Almada/Portugal, ministrada pelos Professores Luzia Mara Lima-Rodrigues e David Rodrigues. 

Esta UC tem a arrojada “pretensão” de contribuir para a mudança de valores e de atitudes dos 

futuros Docentes de Educação Especial face às pessoas com deficiência, mais do que ensinar 

variadas técnicas ou estratégias de intervenção e, assim, envolve: 1) Análise e estudo de guias para 

acessibilidade e mobilidade para todos e das normas técnicas vigentes em Portugal. 2) 

Esclarecimentos sobre como manusear cadeiras de rodas e como ajudar pessoas com condição 

especial de saúde ou deficiência. 3) Visita ao Centro Histórico de Lisboa, partindo do Instituto 

Piaget de Almada (margem Sul do Rio Tejo) em vários transportes públicos (comboio, metro 

subterrâneo, barco e metro de superfície), com alguns estudantes assumindo o papel de pessoa com 

condição de deficiência (em cadeira de rodas, com a mão dominante atada às costas ou com vendas, 

por exemplo), e outros no papel de cuidadores daqueles que precisam de apoio. 4) Edição de um 

grupo no Facebook, com fotos comentadas acerca das barreiras físicas e atitudinais e dos factores 

facilitadores encontrados, incluindo depoimentos pessoais e profissionais dos estudantes. 5) 

Reflexão conjunta sobre a experiência. “No lugar do outro” é um projecto que já contou com a 

participação de centenas de alunos de licenciatura e de mestrado do Instituto Piaget de Almada e de 

Santo André, no âmbito de Unidades Curriculares ligadas à Inclusão, sob a coordenação da autora 

deste relato. 

Contato: LLIMA@ALMADA.IPIAGET.ORG 
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TÍTULO: Oficina do Ambiente: Desenvolvimento e implementação de uma Disciplina 

Especial inserida no currículo de alunos com necessidades educativas especiais  

 

AUTORIA: Carina Centeno, Daniel Alves, Fernanda Seabra; Célia Filipe  

PALAVRAS-CHAVE: ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; PRÁTICAS INCLUSIVAS; 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES; 

Resumo Pretende-se apresentar, testemunhar, discutir e refletir sobre as vivências tidas na criação 

de um projeto inovador, delineado no currículo de alunos com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente e de outros alunos em risco de abandono escolar. Apresenta-se, assim o relato 

de uma experiência de implementação de um projeto, numa fase embrionária, revelando-se um 

ponto de partida marcante para os próximos anos letivos, numa perspetiva de reflexão sobre as 

práticas inclusivas. Procura-se evidenciar as várias etapas, revelando as propostas didáticas e 

respetivos recursos, discutindo, refletindo e fundamentando todas as opções metodológicas que 

estiveram subjacentes à elaboração deste trabalho, tendo como base as perspetivas de ensino das 

ciências assim como as linhas orientadoras de uma educação inclusiva. As atividades planeadas 

neste projeto/disciplina especial permitiram auxiliar os alunos com problemas cognitivos e 

comportamentais a integrarem-se, a obterem um melhor conhecimento, uma melhor compreensão 

do mundo envolvente, permitindo alcançar o sucesso dos alunos com NEEP, proporcionando uma 

redução do isolamento, evitando o absentismo e, promovendo oportunidades de trabalho de grupo, 

autonomia e valorização da autoestima. Tem como objetivos gerais: i) conceber, organizar, 

implementar e avaliar um projeto/disciplina curricular; ii) conceber, organizar, implementar, nesta 

área, uma formação de docentes; iii) Conceber recursos didáticos; iv) promover a inclusão; v) 

requalificar dois espaços escolares pouco utilizado para a instalação de uma horta pedagógica; iv) 

desenvolver atividades em parceria com docentes de diferentes ciclos. O presente projeto 

subdividiu-se em três vertentes: i) a implementação de propostas didáticas incluídas numa disciplina 

especial, denominada Oficina Ambiental desenvolvida na EB2/3 Pintor Mário Augusto-Alhadas, 

contando com a presença de alunos dos 1º, 2º e 3º CEB com diferentes problemáticas; ii) a 

implementação de práticas e conteúdos desta disciplina numa escola do 1ºCEB com alunos alguns 

NEEP proposta de disciplina; iii) uma formação final destinada a docentes dos JI; 1º, 2º e 3º ciclos 

acerca das questões inerentes à sustentabilidade e educação ambiental e ensino das ciências de cariz 

CTS-A. A componente desta disciplina especial pressupõe uma metodologia transdisciplinar – não 
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podendo estar confinada unicamente à escola e à aula, apelando à participação de outras 

disciplinas e de entidades externas à escola. 

Contato: CARINACENTENO@HOTMAIL.COM; DFFAFF@SAPO.PT; NANSEABRA@GMAIL.COM; 

CELIAAFILIPE@GMAIL.COM 
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TÍTULO: SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (SRM) NA ORDEM DO 

DISCURSO DA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA  

 

AUTORIA: Adriany Thatcher Castro Soares 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA VISUAL; ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO; SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS; DISCURSO 

Resumo Este estudo é parte constituinte de pesquisa em andamento sobre o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), sendo analisados 

os discursos da política educacional brasileira a cerca do AEE e seus efeitos de sentido nas práticas 

escolares vivenciadas por estudantes deficientes visuais. Para a consecução dos objetivos, 

prescindiu-se da realização de estudo documental e bibliográfico. O corpus discursivo da análise 

compreende: a) Leis e diretrizes que tratam da educação da pessoa com deficiência, tendo como 

foco as políticas direcionadas às pessoas com deficiência visual; b) o Programa de Implantação de 

Salas de Recursos Multifuncionais. O estudo realizado permitiu considerar o panorama educacional 

brasileiro, para identificar a posição assumida pela legislação e suas respectivas influências. Assim, 

a emergência e consolidação da concepção e distribuição das SRM, como principal suporte 

educacional para estudantes com deficiência, dentro das escolas, constitui-se como parte de um 

contínuo legislativo subsidiário do discurso a favor da escolarização dessas pessoas, mas que, 

paradoxalmente, não conta com o devido apoio governamental para sua plena efetivação, em nível 

nacional. Tais discursos convivem com silenciamentos, ausências e indefinições que se 

modificaram ao longo da história, não efetivando um apoio sistemático na garantia da educação 

para as pessoas com deficiência. Este aspecto persistiu quando se priorizou a escolarização em 

instituições específicas e, mesmo posteriormente, quando se tornaram mais difundidas os conceitos 

de integração e inclusão escolar dessas pessoas. Como resultados preliminares, identificamos as 

indefinições, as lacunas, e as carências dos serviços de apoio recomendados: Atendimento 

itinerante; Sala de Apoio/ Sala Especial; Sala de Recursos, o que tem sido evidenciado também 

atualmente com o programa de Sala de Recursos Multifuncionais. Percebemos que o mesmo 

discurso que normatiza, define e delimita os sujeitos demonstra um ordenamento que desenha um 

cenário onde as estratégias para a subjetivação do regime de verdade da inclusão, presentes nos 

discursos oficiais, forjam práticas discursivas paradoxais, cotidianamente vivenciadas pelos 
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estudantes cegos e com baixa visão, as quais tendem a manter a distinção destes estudantes 

por meio de ideias relacionadas à deficiência e à diferença. 

Contato: ADRIANYTHATCHER@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: O QUE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS TÊM 

A DIZER A RESPEITO DA INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR  

 

AUTORIA: FABIANE ADELA TONETTO COSTAS  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO SUPERIOR; EDUCAÇÃO INCLUSIVA; NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS. 

Resumo Nas últimas cinco décadas o princípio da igualdade de condições e oportunidades para 

todos vem balizando muitas políticas públicas e orientando muitos sistemas de ensino. Assim, a 

Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, Rio Grande do Sul, Brasil, estabeleceu o Programa 

das Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social para o ingresso na instituição, normatizado pela 

Resolução 011/2007. Entendendo o tema como de relevância social, o interesse em pesquisar a 

temática da inclusão, bem como as ações afirmativas, foi iniciada essa pesquisa no ano de 2009. O 

objetivo desta investigação foi analisar como aconteceu o processo de inclusão educacional na 

educação superior de alunos com deficiências e/ou necessidades educacionais especiais. É uma 

pesquisa qualiquantitativa, pois se refere a um levantamento de dados documentais e estatísticos 

para um conhecimento prévio a respeito dos alunos e, a partir deste arrolamento, realizou-se uma 

entrevista semi-estruturada com esses estudantes. A técnica para análise dos dados coletados 

pautou-se em Bardin (1995). Foram efetivamente entrevistados oito alunos, e os resultados 

demonstraram que os próprios alunos, mesmo utilizando-se Resolução 011/07 para ingresso a 

desconhecem, porém conhecem e interagem com a Comissão de Acessibilidade. Grande parte 

considera que os cursos encontram-se aptos para o processo de inclusão. Alguns docentes a partir de 

um diálogo com o aluno ou do aluno com a coordenação fizeram algum tipo de adaptações 

curriculares. Os alunos apontam ser a infraestrutura um dos principais empecilhos a inclusão. 

Houve relatos sobre ser o preconceito como uma forma de barreira. Porém, encontraram facilidades 

como as ações afirmativas, a relação professor aluno e ambiente interno do prédio. Quanto à vida 

profissional depois do termino do curso, três alunos citam que farão concursos e pretendem 

trabalhar na área em que se formarem, mas nenhum afirma já ter trabalho em vista, apenas desejam 

seguir na área escolhida. Outros dois revelam não saberem aonde e no que querem trabalhar, mas 

tem em planejamento o término da faculdade. As conclusões permitem perceber que a maioria dos 

alunos que permaneceram encontra-se satisfeitos com os recursos que a universidade oferece e que 

aqueles alunos que tem seu acesso garantido tenham também assegurada à permanência, pois esta 
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pesquisa revelou que de um universo de 24 ingressantes em 2009, apenas oito irão concluir 

seus cursos, ou seja, 30%. Por conseguinte ressalta-se a importância da continuidade deste 

investimento institucional, para que maiores e relevantes dados sejam apurados e discutidos tendo 

como escopo a qualificação do processo inclusão na UFSM. 

Contato: FABICOSTAS@GMAIL.COM 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PÚBLICO ALVO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA VISÃO 

DOS PROFESSORES DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS  

 

AUTORIA: Enicéia Gonçalves Mendes; Fabiana Cia; Sabrina Mazo D’Affonseca; Esther Silva; 

Carmelina Aparecida Aragon; Rebeca Ripar  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO; AVALIAÇÃO; SALAS DE RECURSO MULTIFUNCIONAL 

Resumo O presente relato enfoca dados de uma pesquisa realizada em um dos municípios do estado 

de São Paulo participante do Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP), 

especificamente acerca do processo de avaliação realizado pelos profissionais atuantes nas SRM. 

Sete professores da SRM e sete integrantes do ONEESP participaram de 8 encontros quinzenais. Os 

áudios dos encontros foram transcritos por bolsistas de Iniciação Científica e realizou-se a análise 

de conteúdo das sessões sobre avaliação em três eixos: (1) avaliação para identificação do público-

alvo de Educação Especial; (2) avaliação para o planejamento das atividades no AEE; e (3) 

Avaliação do desempenho escolar dos alunos. Os resultados demonstraram que os profissionais das 

SRM tinham dificuldade e não se sentiam aptos para identificar condições que envolviam aspectos 

cognitivos, como a deficiência intelectual e a superdotação. Devido a essa insegurança, a maioria 

dos casos era encaminhada para outros profissionais e/ou para uma instituição especializada do 

município, os quais, em geral, aplicavam testes psicométricos para realizar a avaliação, um 

movimento na contramão do indicado por documentos oficiais brasileiros. Em relação ao 

diagnóstico, aspecto chave para a elegibilidade aos serviços de educação especial, os participantes 

relataram um conflito entre vantagens e desvantagens de se ter um diagnóstico fechado: o 

diagnóstico pode se tornar um rótulo e prejudicar o aluno, mas pode possibilitar acesso a direitos 

(serviço, transporte adaptado, gratuidade, benefícios etc.). Depois de identificado, as atividades do 

AEE eram planejadas a partir do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), no qual 

eram definidos objetivos e as atividades dos alunos da SRM. Notou-se que os professores não 

tinham clareza de como estabelecer os objetivos para cada habilidade, necessitando de 

assessoramento, e as atividades previstas não tinham diálogo com outras atividades que ocorriam na 

escola, ficando restritas a SRM. Os professores reconheceram a dificuldade de manter todos os 

alunos das SRM o tempo todo na classe comum da escola regular, ao mesmo tempo em que 

reconheceram os perigos de uma exclusão temporária por problemas de comportamento se tornar o 

ficar de fora permanente da classe comum. Na visão dos professores, a avaliação do desempenho do 
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aluno sofre com o divórcio entre o ensino na SRM e na classe comum. Além disso, os 

professores relataram que as práticas de avaliação adotadas para atribuir conceitos, para aferir 

desempenho em avaliações de larga escala, e para decidir se o aluno deve ou não ser promovido, 

eram muito variadas, o que indica a falta de diretrizes claras sobre como monitorar o desempenho 

do aluno na escola comum. Neste contexto, onde muito ainda precisa ser definido e discutido, 

pretendeu-se mostrar que as estratégias de formação devem impulsionar a reflexão crítica dos 

professores sobre suas práticas. 

Contato: ENICEIA.MENDES@GMAIL.COM; FABIANACIA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Aplicativo para dispositivos móveis com interface háptica e acústica para auxiliar o 

deficiente visual a interagir com ambiente telemático  

 

AUTORIA: Gilson Aparecido Castadelli; Guilherme Orlandini; Lígia Maria Presumido Braccialli  

PALAVRAS-CHAVE: APLICATIVO ANDROID, CELULARES(TELEMÓVEIS), COMANDO DE VOZ, 

DEFICIENTE VISUAL, TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Resumo Imaginar aplicativos para dispositivos móveis que contemplem simultaneamente requisitos 

de grandes áreas do conhecimento como Educação e Saúde, e tenham a Tecnologia Assistiva como 

elemento de integração que aponta caminhos para aderência a projetos voltados à Educação 

Especial, representam um grande desafio para a sociedade acadêmica interessada neste assunto. 

Baseados em estudos sobre o uso da Tecnologia Assistiva para melhoria da qualidade de vida em 

pessoas com deficiência visual, a equipe de pesquisadores da cidade de Ourinhos-SP- Brasil, 

responsável por este projeto, procurou aliar os fundamentos da engenharia da computação ao 

propósito de ampliar a possibilidade de uso e manuseio de tecnologias móveis que permitam acesso 

à informação disponibilizada em ambientes telemáticos. Portanto, o objetivo deste trabalho é 

apresentar e compartilhar os resultados alcançados durante o desenvolvimento de um aplicativo 

para dispositivos móveis que utiliza síntese e reconhecimento de voz para interagir com o usuário 

com deficiência visual. O aplicativo foi projetado inicialmente para ser utilizado sob a plataforma 

android e o acesso ao mesmo é feito por meio de comandos hápticos e sonoros que levam o usuário 

a interagir com três vertentes distintas: a) uma enciclopédia colaborativa que possibilita a pesquisa 

de termos e artigos desejados; b) uma rede de sites sonoros que possibilita a publicação e a pesquisa 

de conteúdo exclusivo administrado pelos usuários da aplicação; c) acesso à rede social amplamente 

utilizada que permite ao usuário a realização de postagens e recepção das mensagens de modo 

sonoro. O aplicativo teve sua primeira versão utilizada com um público vidente da área de sistemas 

de informação que compõem uma equipe de testadores que retornaram aos desenvolvedores 

responsáveis um primeiro rol de informações necessárias para os ajustes finos do programa ao ser 

executado em dispositivos telemóveis. Tais informações possibilitaram modificações relevantes no 

aplicativo quanto às configurações de ecrã, sonorização, velocidade de resposta e compatibilidade 

em geral. A partir destas informações a equipe desenvolvedora realizou as configurações 

necessárias para o início oficial dos testes com o público alvo que são os deficientes visuais. Toda 

essa ponte tecnológica foi idealizada para a realização de um projeto maior que visa integrar 
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elementos computacionais para que a recuperação dos conteúdos textuais armazenados em 

base de dados específica, seja feita pelo aplicativo e atenda público deficiente visual contemplando 

quesitos de qualidade técnica e principalmente os parâmetros de qualidade necessários para a 

elaboração dos textos a serem recuperados. 

Contato: CASTADELLI@FEMANET.COM.BR; GUILHERME.ORLANDINI@FATEC.SP.GOV.BR ; 

BRACCI@MARILIA.UNESP.BR 
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TÍTULO: Inclusão de crianças com Dificuldades de Aprendizagem Específicas em contexto 

de sala de aula  

 

AUTORIA: Cátia Sacadura 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS, ESTRATÉGIAS 

EFICAZES 

Resumo Segundo Hallahan & Kaufmaun (1997 cit. in Correia, 2008) entre 10 a 12% dos alunos em 

idade escolar têm Necessidades Educativas Especiais (NEE), dos quais 48% têm Dificuldades de 

Aprendizagem Específicas (DAE), sendo estas dislexia, disortografia, discalculia e disgrafia. O 

recente estudo da Professora Ana Paula Vale (2011), 5,4% das crianças entre o 2º e o 4º ano têm 

dificuldades ao nível da leitura e da escrita. Tendo em conta estes números torna-se evidente a 

necessidade de encontrar estratégias educativas eficazes e comprovadas pela investigação que 

permitam aos alunos com DAE uma aprendizagem sólida em contexto de sala de aula. Uma vez que 

a maioria dos alunos com DAE são capazes de aprender em classe regular e que determinadas 

adaptações podem suprimir esta “barreira” promovendo oportunidades de aprendizagem (Martins, 

2011), propomo-nos apresentar algumas estratégias eficazes segundo a investigação e fruto da nossa 

experiencia ao longo de 10 anos de intervenção e investigação no CADIn – Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Infantil. 

Contato: CATIA.SACADURA@CADIN.NET 
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TÍTULO: A LÍNGUA USADA POR ALUNOS SURDOS DENTRO E FORA DA SALA DE 

AULA É A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (Libras)?  

 

AUTORIA: Iracema de Souza Fortes Maaz; Márcia Cruz  

PALAVRAS-CHAVE: LIBRAS, SURDOS, EDUCAÇÃO BILÍNGUE 

Resumo Estando presente em todos os momentos de nossa vida, a língua pode ser considerada o elo 

que nos une ao mundo, pois é através dela que se transmitem valores, ideologias, conhecimentos, 

sistematizam-se e consolidam-se saberes, preservam-se culturas, ajuda a construir e expressar a 

identidade, porém a língua também pode ser uma forma de dominação, manipulação e status. É 

preciso entender o processo histórico para se entender a valorização dada a uma língua, pois se a 

língua produz história é também fruto desta história. O presente trabalho constitui-se numa reflexão 

acerca dos diferentes usos da Língua de Sinais pelos alunos surdos dentro da escola: 1) em situações 

informais, por exemplo, conversas, brincadeiras onde utilizam a Libras como forma de 

comunicação, respeitando suas regras e, assim, mostrando-se fluentes nesta língua; e, 2) nos 

momentos que envolvem o ensino formal realizando leitura e compreensão de textos da Língua 

Portuguesa em sala de aula onde, mesmo em uma perspectiva bilíngue, apresentam o uso do 

português sinalizado. Para isso foi utilizada a prática desenvolvida em sala de aula em uma Escola 

de Educação Bilíngue para Surdos no Município de São Paulo (EMEBS) no ensino fundamental II 

envolvendo alunos de 6° ao 9° ano (5° a 8° série) em atividades de leitura nas aulas de Português 

ministradas por professor fluente em ambas as línguas. Através do questionamento em relação aos 

porquês do uso do português sinalizado nas leituras realizadas por alunos fluentes em Libras 

levantou-se como hipótese a influencia da visão histórica da educação de Surdos tanto no mundo 

como no Brasil. Em todo o processo histórico houve a oscilação entre o oralismo e o uso dos sinais, 

o oralismo sendo apresentado como uma forma de humanização do surdo e a língua de sinais como 

sua língua natural devendo ser utilizada como mecanismo de acesso para o aprendizado da língua 

oral, pois a fala ainda era o elemento de uniformização do sujeito e de inserção social mantendo-se 

a visão patológica da surdez. O valor dado as Língua de Sinais e, especificamente a Libras, pode 

estar determinando o ensino do Português como segunda língua e a importância do conhecimento e 

fluência da Libras. 

Contato: IRACEMAMAAZ@YAHOO.COM.BR; MRCCRUZ@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: ARTETERAPIA POSSIBILIDADE E LIMITES NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

AUTORIA: Adelma Domingos Soriano Clemente e Maria José de Arruda  

PALAVRAS-CHAVE: ARTETERAPIA, PSICOTERAPIA, INCLUSÃO ESCOLAR 

Resumo A partir das inquietações da equipe que atua nos atendimentos psicológicos de alunos com 

NEE - Necessidades Educacionais Especiais - no CREEI – Centro de Reabilitação e Educação 

Especial de Igarassu - situado em Igarassu – PE, Brasil. Ocorreu a necessidade de buscar 

alternativas que desse sentido na prática dentro da Instituição. A partir dessa busca surgiu 

possibilidade da criação de uma Oficina de Artetrapia. Arteterapia como o próprio nome sugere, é 

uma terapia através da arte. Envolvendo todas as modalidades expressivas de arte. Constitui-se 

como um processo terapêutico que utiliza qualquer expressão artística (pintura, musica, dança, 

teatro, etc.),com a finalidade de fazer com que o individuo entre em contato com seus conteúdos 

internos e muitas vezes inconscientes. A experiência deu-se através da atuação da psicóloga Adelma 

Domingos e a pedagoga Alexandra de Andrade que juntas planejaram e trabalharam em conjunto 

para implantação da oficina. Teve como inicio a montagem de bijuterias, (colares e pulseiras de 

continhas), em seguida partiu-se para as primeiras experiências com a decoupage em caixas de 

papelão e MDF. Observou-se que as atividades estimulavam os alunos a frequentarem com 

assiduidade o CREEI. A comunicação entre eles e a melhoria na autoestima dos mesmos era 

perceptível, da mesma forma que a abertura ao diálogo com a equipe que atuava no centro foi 

acentuada. Crianças e adolescentes, com Síndrome de Down, Deficiência Mental, Surdez, Múltiplas 

e Transtornos Globais do Desenvolvimento, passaram a conviver juntas compartilhando materiais e 

construindo relações de afeto, reconhecimento do outro e elevação da autoestima. Com isso, a 

Arteterapia é uma forma de acessar informações contidas no inconsciente e colocá-las sobre o 

material expressivo, para que possam ser interpretadas e entendidas. Isso traz benefícios aos alunos 

com NEE, submetidos às intervenções de Arteterapia, ficando perceptível a diminuição da 

ansiedade e facilidade nas suas relações dia a dia, melhor dizendo no seu cotidiano. Ademais, o 

processo ajudou na elaboração simbólica dos conteúdos internos e inconscientes dos alunos. 

Através desta vivencia foi possível evidenciar as mudanças significativas que ocorreram, no 



 

PARTE III  | Pág. 265  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

desenvolvimento dos alunos com NEE em sua condição sociocultural e natural. Favorecendo 

não somente o pensamento, como também o fortalecimento da intuição, intensidade dos sentidos e o 

desbloqueio dos sentimentos. 

Contato: ADS_CLEMENTE@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: A experiência Pedagógica do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas  do IFBA (Campus Salvador)  

 

AUTORIA: Telma Brito Rocha; Erivaldo Marinho 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO; ATENDIMENTO PEDAGÓGICO; APRENDIZAGEM 

Resumo Tomando a inclusão social como fator fundamental para equidade e desenvolvimento da 

sociedade brasileira, o governo brasileiro criou em 2000, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE) que faz parte de uma política da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, para a inserção das Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas – PNEE – (Deficientes, Superdotados/Altas Habilidades e 

com Transtornos Globais do Desenvolvimento) em cursos de formação inicial e continuada, 

técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica.  Assim, o NAPNE, do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia da Bahia, campus Salvador, tem função de articular setores da instituição para  

promoção de atividades inclusivas, voltadas para os alunos com necessidades educativas 

específicas. Este relato de experiência tem como objetivo compartilhar as ações pedagógicas  bem 

sucedidas de inclusão na nossa instituição. O projeto implementado prevê o desenvolvimento 

cognitivo de quarenta e dois estudantes matriculados em cursos de ensino médio (técnicos- 

integrado), subsequentes  (profissionalizantes) e superiores. A equipe é composta de nove 

Intérpretes  de Libras, duas Transcritoras de Braille, uma Ledora,  uma Professora de Português que 

ministra as aulas em Libras, um Professor de Libras, uma coordenadora do Núcleo, Pedagoga com 

Doutorado em Educação,  uma Psicologa e duas Estagiárias de licenciatura em Matemática. Os 

alunos com deficiência, visual, física, surdos, com transtornos globais do desenvolvimento, dos 

cursos de Ensino Médio (Integrados)  e superiores permanecem em turno oposto de suas aulas para 

as monitorias  específicas de matemática, física, química e português, disciplinas com mais 

dificuldades; oficinas artísticas; as aulas de Português do currículo são ministradas em Libras para 

alunos surdos. Além disso, realizamos formação específica para docentes, acompanhamento dos 

conselhos de classe  (diagnósticos e finais),  promovemos cursos sobre inclusão para comunidade 

escolar; reuniões mensais com equipe NAPNE e familiares/responsáveis. Resultados tem 

promovido, melhor desenvolvimento cognitivo dos alunos, proporciona maior independência, 
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qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, 

habilidades de seu aprendizado, integração com a família, amigos e toda comunidade escolar. 

Contato: TELMABR@GMAIL.COM, ERIVALDO.LIBRAS@GMAIL.COM 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM DA LEITURA  

 

AUTORIA: ALCINDA ALMEIDA 

PALAVRAS-CHAVE: PSICOMOTRICIDADE, DIFICULDADES, APRENDIZAGEM, LEITURA, 

INTERVENÇÃO 

Resumo Problemática  

Investigámos sobre a influência da intervenção no desenvolvimento psicomotor sobre o 

desenvolvimento da leitura e dificuldades na sua aprendizagem (DAL). Para isso, construímos um 

modelo de intervenção para facilitar a consecução dos objetivos. Objetivos Os objetivos elencados 

tiveram em conta duas ordens de fatores. A primeira incluiu a psicomotricidade. A segunda 

considerou a evolução da aprendizagem da leitura. Deste modo, verificámos: • se as dificuldades 

apresentadas nos fatores psicomotores eram positivas e significativas após implementação do 

modelo de intervenção • se as dificuldades apresentadas no âmbito da leitura eram positivas e 

significativas após intervenção Metodologia Os grupos, experimental e de controlo, foram 

constituídos aleatoriamente com crianças entre os 6-10 anos, em frequência de 1º CEB na escola 

pública, avaliadas com recurso à CIF-CJ em cujo PF eram referidas DAL, com 15 crianças cada. Os 

PFs foram analisados seguindo uma metodologia qualitativa com recurso ao programa NVIVO8 e 

Microsoft Excel. Para avaliação do perfil psicomotor e quociente de leitura foram utilizados, a 

Bateria de Observação Psicomotora de Vitor da Fonseca (2007) e, a Prova de Avaliação da 

Capacidade Leitora: DECIFRAR de Emílio Salgueiro (2009). Foi utilizada uma metodologia 

quantitativa com recurso ao programa SPSS para encontrar valores para o teste de Wilcoxon, para 

verificação de existência de diferenças significativas entre pré e pós teste e, o teste de Mann-

Whitney para comparar GE e GC. Para a intervenção individual foi utilizado o que convencionámos 

chamar Programa de Promoção do Desenvolvimento Psicomotor que conta com materiais originais 

diversos. Pertinência do trabalho para a pesquisa Na pesquisa sobre DAL tem sido valorizado o 

desenvolvimento fonológico em detrimento de outras áreas que concorrem para o bom desempenho 

em leitura. Dada a grande diversidade de crianças que apresentam dificuldade na aprendizagem da 

leitura, parece relevante estudar o impacto da psicomotricidade na aprendizagem e apresentar 

soluções metodológicas para a intervenção. Resultados Na BPM 1. No GE os resultados variam 

significativamente em todos os fatores 2. Entre os 6-8 anos, os resultados aumentam 
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significativamente nos fatores Noção do Corpo, Lateralização e Praxia fina 3. Entre os 9-10 

anos, apenas se observou aumento significativo na Noção do Corpo e Laterização 4. Os resultados 

finais e comparando o GE e o GC, indicam que apenas no factor Lateralização existem diferenças 

significativas No DECIFRAR 5. Observaram-se mudanças positivas e significativas no âmbito do 

QL dos participantes 6. Verifica-se aumento significativo dos resultados entre a avaliação inicial e 

final, entre os 6-8 anos e 9-10 anos 7. Na comparação entre GE e GC, verifica-se tendência para a 

significância, sendo o resultado obtido no GE superior 

 

Contato: ALCINDALMEIDA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: CONFECÇÃO DE RECURSOS DE BAIXO CUSTO PARA ACESSIBILIDADE 

DIGITAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA  

AUTORIA: Fabiana Sayuri Sameshima; José Aparecido Silva de Queiroz  

PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA ASSITIVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ACESSIBILIDADE. 

Resumo Os recursos da tecnologia assistiva são ferramentas eficientes que auxiliam o processo de 

inclusão escolar de alunos com deficiência. Englobam diversas categorias, dentre elas adaptações e 

acesso ao computador. O uso tem sido incentivado como forma de escolarização adequada de 

alunos com necessidades especiais, dentre eles, os alunos com deficiência física. Neste sentido os 

objetivos deste trabalho foram capacitar alunos da engenharia de automação com relação à 

adaptação e acesso ao computador para alunos com deficiência física (DF), além de confeccionar 

recursos de baixo custo para acessibilidade digital. Participaram deste trabalho, uma fonoaudióloga, 

um engenheiro elétrico e 35 graduandos da engenharia. A pesquisa foi realizada no período de 

agosto a dezembro de 2012 no Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa do 

Núcleo de Apoio Integrado ao Atendimento Educacional Especializado (NAIAEE) que oferece 

atendimentos nas áreas de educação e saúde, para alunos com deficiência incluídos na rede 

municipal de ensino. A coleta de dados foi dividida em quatro etapas. A primeira etapa consistiu da 

capacitação teórico/prática dos graduandos de engenharia, com relação à deficiência física, 

tecnologia assistiva e adaptação de recursos para acessibilidade ao computador. Foram utilizados 

vídeos e observação de casos clínicos. Para a segunda etapa foram propostas discussões sobre ideias 

e possibilidades de confecção de recursos para facilitar o acesso e promover autonomia e 

independência aos alunos com DF nas aulas de informática e uso de computador. Após a definição 

dos recursos, foi necessário estabelecer encontros semanais entre a fonoaudióloga e engenheiro com 

o objetivo de findar cada procedimento proposto na realização dos materiais. A construção dos 

recursos perfez a quarta parte do estudo. Este trabalho possibilitou a elaboração de 16 recursos para 

acesso ao computador, confeccionados com materiais de baixo custo, dentre eles: duas colméias em 

acrílico, um roller mouse, nove mouses adaptados, um mouse com acionamento de pé, dois 

acionadores de pressão, um acionador por meio do sopro. Considera-se que a inclusão digital de 

crianças com DF é possível e imprescindível. É importante a comunicação e compartilhamento de 

informações entre pais, e uma equipe de profissionais multidisciplinar, pontuando que treinamentos 

e aperfeiçoamentos para professores são fundamentais para atender aos aprendizes. 

Contato: FABIANASAMESHIMA@YAHOO.COM.BR; JQUEIROZ@UNILINS.EDU.BR  
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TÍTULO: NARRATIVAS DE VIDA-FORMAÇÃO: A TRÍPLICE RELAÇÃO ENTRE O SURDO, 

FAMÍLIA E OS EDUCADORES / LIFE-STORY OF FORMATION: TRIPLE A RELATIONSHIP 

BETWEEN THE DEAF, FAMILY AND EDUCATORS  

AUTORIA: Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro; Sônia Alves Bezerra Lins  

PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVAS. VIDA FORMAÇÃO. FAMÍLIA. SURDO. EDUCADORES. / 

NARRATIVES. LIFE-TRAINING. FAMILY. DEAF. EDUCATORS. 

Resumo RESUMO Conforme Skliar (1998) há três vertentes filosóficas que perpassam 

paralelamente, o processo educacional brasileiro das pessoas com surdez: a Oralidade que consiste 

na aprendizagem por meio do treino da fala; a Comunicação Total, baseado no treino da fala e os 

gestos; a ênfase desses tipos antecede a década de 80; e o Bilinguismo que admite a aprendizagem 

por meio da Libras e do Português. O bilinguismo crítico vem se fortalecendo nesse percurso do 

século XXI por favorecer a cidadania, a dignidade do surdo à sua própria cultura e a sua ascensão 

socioeducacional. Pautada na pesquisa social-qualitativa, objetivou-se analisar, através da (Auto) 

Biografia, como a relação de Barnabé com sua família e os educadores que marcaram a sua vida, 

contribuíram para a sua conclusão na graduação em Pedagogia, superando limitações diversas em 

razão da sua surdez profunda. Constatou-se que a família: sentiu dificuldade de aceitação à 

condição de surdez, embora acreditasse no potencial intelectivo do filho; sofreu situações e 

enfrentamentos devido o preconceito social; a comunicação foi um grande entrave à sua 

convivência social e educacional; utilizava gestos rudimentares e precária leitura labial; há 

resistência familiar, mas não de Barnabé, à aprendizagem em Libras; que a docência: da educação 

infantil e superior permitiu o sentimento de pertença em sala de aula, a exceção do ensino médio; 

prática da docência era baseada no método da oralidade não levando em conta o motivo do atraso 

da aprendizagem do aluno nas áreas de leitura e escrita. Houve significativo avanço escolar após: 

apoio especializado, o acesso a Libras, respeito à singularidade e crédito no potencial do 

aprendente. Permite-se aferir o papel basilar da família em toda escolaridade. A relação aluno com 

surdez / educador/ensino/aprendizagem requer abertura para a alteridade, à relação dialógica, à 

tolerância e o proporcionamento de desafios de aprendizagem por contextualização, 

problematização e corresponsabilização de processos de ensino-aprendizagem; disposição para 

aprender a aprender, aprender a ser e aprender a conviver, numa interação de busca permanente pela 

formação continuada. O bilinguismo crítico é um desafio à medida que o surdo se inclui numa sala 

de ensino regular, onde grande parte dos educadores formadores ainda desconhece a Libras, 
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enquanto forma de comunicação e apropriação da cultura surda em suas práticas pedagógicas, 

limitando-se, apenas a mediação com a intérprete de Libras.  

SUMMARY 

According to Skilar (1998) there are three philosophical aspects that pass, in parallel, the Brazilian 

educational process of deaf people: the Orality which consists in learning by training speech; the 

Total Communication, based on the training of speech and gestures, the emphasis of these types 

precedes the 80’s; and the Bilingualism that admits the leaning through Brazilian Sign Language 

and Portuguese. The critical bilingualism has been strengthened in this path of the XXI Century by 

favoring citizenship, the deaf dignity to their own culture and their social and educational ascension. 

Guided by the social and qualitative research, aimed to analyze, trough the Auto-Biography, as the 

relationship of Barnabé with his family and educators that marked his life, contributed to his 

conclusion in graduation in Pedagogy, overcoming various limitations because of his profound 

deafness. Found that family: had difficulty accepting deafness, although they believed in their son’s 

intellective potential; suffered situations and confrontation due social prejudice; the communication 

was a big obstacle to his social and educational acquaintanceship; utilized rudimentary gestures in 

Brazilian Sign Language; Found that teaching: from early childhood education and superior 

education allowed sense of belonging in the class room, with the exception of the High School; 

teaching practice was based on the orality method, not taking in consideration the reason of the 

learning’s delay of the student in the areas of reading and writing. 

There was a significant scholastic progress after: specialized support, access to Brazilian Sign 

Language, respect to the singularity and credit in the potential of the learner. It allows to check 

family role in the whole scholarity. The relationship deaf student/educator/teaching/learning 

requires openness to the alterity, the dialogical relationship, tolerance and the providing challenges 

of learning-teaching processes; willingness to learn to learn, learn to be and learning to live in a 

constant search for the interaction of continuing education. The critical bilingualism is a challenge, 

as far as the deaf includes themselves in a regular teaching class, where most of the former 

educators are still unaware of the Brazilian Sign Language as communication form and the deaf 

culture appropriation in its pedagogical practices, confining itself, only to mediation through a 

Brazilian Sign Language’s interpreter. 

 

Contato: OLIVEIRAAGUIARPETRO@GMAIL.COM; SONIAABL@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: DANÇA PARA PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN: DESENVOLVIMENTO 

CORPORAL E PSICOSSOCIAL  

 

AUTORIA: Robson Mello; Felipe Raphael Paiva da Silva; Fabiana Sayuri Sameshima 

PALAVRAS-CHAVE: DANÇA. PSICOMOTRICIDADE. DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL. 

Resumo Este trabalho aborda o quanto as atividades artísticas, em específico a dança, são 

imprescindíveis para o desenvolvimento corporal e interpessoal de pessoas com Síndrome de Down 

(SD). A dança é vista como estratégia que possibilita o desenvolvimento motor e psicossocial, como 

ferramenta de auxilio no aprendizado das crianças com deficiência. Neste sentido, o objetivo desta 

pesquisa foi trabalhar aspectos motores de tonicidade, equilíbrio, lateralidade e noções do corpo, 

por meio da dança. Participaram uma aluna com diagnóstico de síndrome de Down, de 14 anos de 

idade, incluída na rede municipal de ensino e dez estagiários de Educação Física que participam de 

um projeto de extensão em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Este projeto tem 

como objetivo propor ações inclusivas para alunos com deficiência por meio de atividades 

desenvolvidas nas escolas e sala de recurso, com o apoio de profissionais das áreas da saúde e 

educação. A coleta de dados foi realizada em uma clinica de Educação Física de uma universidade 

do interior de São Paulo e abrangeu um período de 12 meses. Os procedimentos foram divididos em 

quatro momentos, sendo eles: 1º- Conhecimento corporal e musical; 2º- Criação e Composição de 

Coreografia; 3º- Apresentações de resultados alcançados por meio de festivais de dança; 4º- 

Avaliação psicomotora. A avaliação foi feita por meio da Bateria Psicomotora (BPM) como 

principal ferramenta para analisar o processo motor da criança SD. Os resultados apontaram 

melhora significativa nos sete elementos da bateria psicomotora (tonicidade, equilíbrio, lateralidade, 

noção de corpo, estruturação espaço-temporal, coordenação global e coordenação fina), partindo de 

14,5 pontos na BPM atingindo após os 12 meses de trabalho a pontuação de 22,2 BPM, havendo 

evolução do perfil psicomotor normal para bom. Além do desenvolvimento motor, foi possível 

identificar melhora nos aspectos da atenção, concentração, comportamento social e interacional. 

Esses dados foram observados durante as atividades realizadas na clínica de Educação Física, sala 

de recurso e escola. 

Contato: ROBSONMELLOARTEEDUCACAO@HOTMAIL.COM; FELIPEPV3@GMAIL.COM; 

FABIANASAMESHIMA@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: As Tecnologias da Informação e Comunicação, como Instrumento na Aprendizagem: 

Relatos de um Sistema para Auxilio a Portadores de Deficiências Visuais.  

 

AUTORIA: Lilian Ribeiro Mendes Paiva; Adilmar Coelho Dantas; Maria de Lourdes Ribeiro Gaspar; 

Kamilla Germano Silva 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO DIGITAL; TECNOLOGIAS ASSISTIVAS; SOFTWARE. 

Resumo A era da informática está cada vez mais aproximando as pessoas, revelando um mundo 

repleto de possibilidades, permitindo novas formas de aprender e ensinar. Para os portadores de 

deficiência visual, em especial, as tecnologias assistivas surgem como uma alternativa de 

comunicação e de aprendizagem. Conforme conceito proposto pelo Comitê de Ajudas Técnicas 

(CAT) da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Brasil: "Tecnologia 

Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social" (CAT, Ata da 

Reunião VII, SDH/PR, 2007). No Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), aproximadamente 33 milhões de pessoas são analfabetos funcionais e 30,5 milhões, 

com idade acima de 15 anos, ainda não foram alfabetizadas. O país apresenta um quadro 

preocupante frente às demandas sociais. Para os estudantes com necessidades educacionais 

especiais, há a previsão legal de inclusão nas redes regulares de ensino. Aqueles que nunca ou 

pouco frequentaram a escola e têm o estigma da anormalidade, representam uma significativa 

demanda, indicando que há urgências a serem investigadas e respondidas. Neste cenário, de forma 

colaborativa, o objetivo deste projeto é apresentar um sistema para auxiliar pessoas portadoras de 

deficiência visual, no acesso às informações para sua formação educacional e sociocultural. Tópicos 

já presentes no sistema, possibilitam ao usuário estudar conteúdos sintetizados em voz, nas diversas 

áreas do estudo, a saber, Filosofia, História, Física, Matemática, Português, entre outras. Contém 

ferramentas para auxiliar o instrutor, sintetizando automaticamente imagens em voz, viabilizando 

gravar informações e acessá-las quando necessário. Atividades como ler placas e cartazes, podem 

ser realizadas através da conversão destas imagens, trazendo aos usuários propriedade e autonomia, 

contribuindo para seu desenvolvimento. Na implementação, utilizou-se as redes neurais e artificiais, 

onde o sistema de reconhecimento de caracteres interpreta as informações em imagens e as converte 
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em voz através de um sintetizador livre, presente no sistema operacional Windows. Através 

de uma interface intuitiva, o aluno com deficiência visual pode estudar sozinho ou com o apoio de 

instrutores. Conclui-se que este software auxiliará deficientes e educadores diretamente ligados aos 

mesmos. Enquadra-se como ferramenta colaborativa, possibilitando que pessoas com necessidades 

especiais usufruam a multiplicidade de oportunidades que as tecnologias da informação e 

comunicação oferecem atualmente. 

Contato: LILIANPAIVA@IFTM.EDU.BR; ADILMARCOELHO@HOTMAIL.COM; 

MARIALOURDES@IFTM.EDU.BR; GERMANO.KAMILLA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Para além da escola: A pessoa com deficiência auditiva no mercado de trabalho 

formal em São Luís - MA  

AUTORIA: Maria José Rabelo Aroucha / Melissa Acácio Ramos  

PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA; TRABALHO; INCLUSÃO 

Resumo No contexto atual, encontram-se nas escolas, embora que em número ainda muito reduzido 

devido às questões históricas, pessoas com deficiência estudando e concluindo seus estudos e 

indaga-se: o que elas farão após esse período de suas vidas? Diante deste fato, surgiram 

questionamentos acerca de como seria a vida futura dessas pessoas ao finalizarem o processo de 

escolarização. Concluiriam seus estudos e permaneceriam sem nenhuma outra atividade, ou teriam 

acesso ao mercado de trabalho? A partir destas questões, traçou-se, como objetivo geral da 

pesquisa, compreender a relação existente entre a escolarização e a inserção da pessoa com 

deficiência auditiva no mercado de trabalho formal em São Luís. Entende-se que o trabalho é parte 

integrante da formação humana. Portanto, o homem não poderá ser entendido no seio de uma 

sociedade sem relacioná-lo a uma atividade produtiva, quer voltada à fabricação de mercadorias 

para a sua sobrevivência, quer envolto por outras ações que tenham como resultado a construção de 

relações sociais. A metodologia utilizada envolveu a pesquisa bibliográfica e a documental, e o 

estudo de caso. Constituíram-se sujeitos do estudo de caso três pessoas com deficiência auditiva que 

têm vínculo empregatício com uma empresa do ramo de alimentos, selecionada para a pesquisa. Na 

coleta de dados, foram utilizadas como técnicas a entrevista e a observação. Conclui-se com a 

pesquisa que a inserção da pessoa com deficiência auditiva no mercado de trabalho em São Luís - 

MA é uma realidade, quer por atender desígnios legais, quer por acreditar na força produtiva destas 

pessoas como mão de obra capaz de trabalhar e dessa forma manter-se financeiramente. As 

referências bibliográficas basearam-se nos estudos de Marx (1973, 1980, 2007, 2009), Dobb (1987), 

Pinto (2007), Antunes (2006, 2008), Ponce (1982), Engels (2009), Organista (2006), Gramsci 

(1991), Durkheim (1978), Althusser (1874), Cunha (1980), Bourdieu e Passeron ( 2008 ), Saviani 

(2003), Pessotti (1984), Mittler (2008), Bueno (2004), Ribeiro (2003), Mendes e Pereira (2009), 

Jannuzzi (2006), Luklin (2005), Kelman (2005), Silva (2007), Silva e Nembri (2008), Strobel 

(2009), Soares (2009), Dorziat (2009), Fonseca (2006), Danesi (2008) e INES (2008). Dentre os 

documentos legais a Constituição Brasileira de 1988, a Declaração de Salamanca (1994), Lei nº 

7.853/89, Lei nº 8.213/91, Decreto nº 3.298/99, Lei nº 8.069/90 (ECA) e a LDBEN nº 9.394 (1996). 

Contato: mjarouch@uol.com.br  
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TÍTULO: NECESSIDADES E ESTRESSE DE FAMÍLIAS DE CRIANÇAS PEQUENAS 

PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: POSSÍVEIS RELAÇÕES  

 

AUTORIA: Fabiana Cia, Luciana Stoppa dos Santos, Cariza de Cássia Spinazola, Tassia Lopes de 

Azevedo, Enicéia Gonçalves Mendes  

PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, ESTRESSE, NECESSIDADES 

Resumo As famílias constituem o contexto em que as crianças estabelecem suas primeiras relações, 

sendo um dos principais ambientes promotores do desenvolvimento infantil. No caso de crianças 

público alvo da educação especial (PAEE), muitas famílias podem passar por momentos de 

estresse, em decorrência das necessidades que podem surgir no decorrer do desenvolvimento da 

criança, principalmente na faixa etária de zero a três anos, em que os pais estão se adaptando as 

características da mesma. Assim, este estudo teve por objetivo o de analisar a relação entre as 

necessidades e o nível de estresse de famílias de crianças público alvo da educação especial de zero 

a três anos de idade. Participaram deste estudo 30 mães de crianças PAEE. As mães tinham média 

de idade de 30 anos, com nível socioeconômico médio a médio baixo e as crianças tinham média de 

idade de um ano e quatro meses. As mães responderam a dois instrumentos, em forma de entrevista: 

Questionário sobre as necessidades das famílias (composto pelos fatores: necessidades de 

informação, apoio, explicar a outros, serviços da comunidade, financeiras e funcionamento da vida 

familiar) e Questionário de Recursos e Estresse na forma resumida (composto pelos fatores: 

problemas dos pais e das famílias, pessimismo, características da criança e incapacidade física). 

Para analisar os dados foi utilizado o teste de correlação de Pearson. Notou-se que quanto maior o 

nível de estresse total das mães maior era a necessidade total e de explicar a outros. Quanto maior o 

nível de estresse em relação ao Fator 1 “Problemas dos pais e das famílias”, maior era a necessidade 

total e de apoio das mães. Além disso, quanto maior o nível de estresse em relação ao Fator 2 

“Pessimismo”, maior era a necessidade total, de informação, apoio, explicar a outros, serviços da 

comunidade, financeiras e funcionamento da vida familiar das mães. Por fim, quanto maior o nível 

de estresse em relação ao Fator 3 “Características da criança”, maior era a necessidade financeira 

das mães. 

O nível de estresse relacionado ao Fator 4 “Incapacidade física” não apresentou correlações com as 

necessidades das mães. Tais resultados apontam para a necessidade de intervir com mães de 
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crianças público avo da educação especial em relação as suas necessidades, a fim de diminuir 

o nível de estresse das mesmas e, por consequência, melhorar o relacionamento familiar.  

Apoio financeiro: FAPESP, FMCSV, CAPES, PIBIC/CNPq. 

 

Contato: FABIANACIA@HOTMAIL.COM, LUCIANA_STOPPA@HOTMAIL.COM, 

CARIZASPINAZOLA@YAHOO.COM, TASSIA_TO@HOTMAIL.COM, EGMENDES@UFSCAR.BR 
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TÍTULO: INCLUSÃO ESCOLAR NA FORMAÇÃO DOCENTE EM CURSOS DE 

PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

AUTORIA: Gilmar CRUZ;  Khaled TASSA; Marisa SCHNECKENBERG; Miriam GODOY;  

 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR; FORMAÇÃO DOCENTE; POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Resumo O trabalho discute o conceito de inclusão escolar a partir dos documentos oficiais da 

legislação educacional brasileira assim como dos projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia e 

Educação Física de uma universidade estadual do Paraná, Brasil. Objetiva reconhecer o lugar 

ocupado pela educação inclusiva nos respectivos cursos de formação docente. Foram investigados, 

por intermédio de análise documental, a legislação educacional e os projetos pedagógicos dos 

cursos envolvidos na pesquisa. Os cursos de Pedagogia e Educação Física já há algum tempo 

apresentam disciplinas relacionadas à temática da educação escolarizada de pessoas com 

necessidades especiais, mais particularmente aquelas que apresentam algum tipo de deficiência. 

Esse fato diz respeito à tradição desses cursos de abordar em seus processos formativos a temática 

referente a pessoas com necessidades educacionais especiais. O que não significa dizer que esse 

assunto perpassa outras disciplinas do curso que não aquela responsável pela especificidade da 

temática em questão. Não obstante haver desde a década de 1990 indicações/recomendações de que 

esse assunto fosse abordado ao longo dos cursos, e não em momentos isolados, ele permanece uma 

espécie de propriedade particular de docentes específicos. Os dados permitem reflexão de interesse 

no que diz respeito à tensão entre exigências legais e demandas sócio-educacionais que se 

manifestam em cursos de formação de professores em nível superior. Se por um lado a disciplina 

Língua Brasileira de Sinais – Libras, há pouco presente na grade curricular de cursos de 

licenciatura, cumpre o papel de oferecer ferramenta objetiva para a comunicação de docentes da 

educação básica com alunos surdos, por outro lado ela pode figurar mais como um atendimento a 

exigências legais sem qualquer repercussão ou significado interno, quer no curso de Pedagogia ou 

de Educação Física. O estudo evidencia um comprometimento legal e normativo junto à temática 

inclusão escolar. Contudo, nem sempre correspondido nos projetos pedagógicos dos cursos, 

considerando que o conceito se desenvolve apenas nas disciplinas que definem a partir de sua 

ementa o investimento na área. Ou seja, embora a normativa estabeleça que o conceito permeie todo 

o processo de formação docente inicial, cada curso em sua especificidade parece ainda carecer de 
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um compromisso do coletivo na implementação de práticas também coletivas na temática da 

educação inclusiva. 

Contato: GILMAILCRUZ@GMAIL.COM; KHALED@IRATI.UNICENTRO.BR;  

MARISAS@IRATI.UNICENTRO.BR; MIRIAMADALGISA@TERRA.COM.BR  
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TÍTULO: "Comunicar com Símbolos" - Uma proposta de educação inclusiva  

 

AUTORIA: Sandra Gonçalves; Isabel Simões Dias  

PALAVRAS-CHAVE: SOFTWARE EDUCATIVO, FUNCIONALIDADES, TUTORES, LEITURA, ESCRITA 

Resumo O presente estudo dá a conhecer as aquisições alcançadas por dois alunos com 

Necessidades Educativas Especiais de carácter permanentes (NEE), integrados numa turma do 

ensino regular do 1º Ciclo do Ensino Básico (1ºCEB), no âmbito da realização de tarefas de leitura 

e escrita com o apoio do software educativo "Comunicar com Símbolos". Tendo como suporte o 

ensino de tutores entre pares, este estudo procura (a) verificar se as funcionalidades do software 

"Comunicar com Símbolos" auxiliam os alunos com NEE na concretização de tarefas de leitura e da 

escrita; (b) avaliar o papel do ensino de tutores para a aprendizagem da leitura e da escrita dos 

alunos com NEE aquando da utilização das funcionalidades do software "Comunicar com 

Símbolos". Seguindo uma lógica investigativa de índole qualitativa, do tipo exploratória-descritiva, 

os dados revelam que as caraterísticas e funcionalidades do software educativo "Comunicar com 

Símbolos" promoveram nos participantes a reflexão sobre os seus produtos escritos, um maior 

facilidade de auto-correção, um ajustamento crescente do ritmo de trabalho individual ao ritmo da 

turma, uma maior independência relativa ao apoio do professor e uma participação ativa em 

atividades de leitura e escrita, num contexto de sala de aula do 1º CEB. No que respeita ao papel do 

ensino de tutores, verificou-se que esta metodologia de ensino/aprendizagem foi essencial para que 

os alunos com NEE retirassem vantagens das funcionalidades do software educativo introduzido em 

sala de aula. Com o apoio dos pares, realizaram produtos escritos que foram ao encontro das suas 

competências de comunicação oral, não se limitando às suas competências de comunicação escrita e 

refletiram sobre elementos fundamentais para os progressos ao nível da leitura e da escrita, como a 

ortografia e a sintaxe. Os dados revelam, ainda, que os tutores também retiraram benefícios desta 

experiência, desenvolvendo a sua capacidade de reflexão e expressão, observando-se o que se 

designa de efeito-tutor estudado por Barnier (1989, citado por Monteiro, 1995). Esta investigação 

apresentou e validou um novo software educativo, para além de apresentar uma metodologia 

diferenciada para a aprendizagem da leitura e da escrita, permitindo aprofundar conhecimentos ao 

nível das TIC e das metodologias de trabalho no âmbito da educação inclusiva. 

Contato: SANDRA.M.GONCALVES@SAPO.PT; ISABEL.DIAS@IPLEIRIA.PT 
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TÍTULO: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE COM MÃES DE CRIANÇAS DE 

ZERO A TRÊS ANOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: IMPACTOS SOBRE O 

NÍVEL DE EMPODERAMENTO E AS NECESSIDADES FAMILIARES  

 

AUTORIA: Fabiana Cia, Tássia Lopes de Azevedo, Cariza de Cássia Spinazola, Enicéia Gonçalves 

Mendes 

PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO PRECOCE, FAMÍLIA, MÃES, EMPODERAMENTO, EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Resumo A intervenção precoce é essencial para maximização do desenvolvimento infantil, 

principalmente com crianças público alvo da educação especial (PAEE). Para melhor eficácia, os 

programas de intervenção precoce devem trabalhar com os familiares, a fim de que consigam 

desenvolver ambientes que sejam apropriados para o desenvolvimento de seus filhos. Assim, o 

objetivo da presente pesquisa foi avaliar os impactos de um programa de intervenção precoce sobre 

o nível de empoderamento e as necessidades familiares. Participaram desta pesquisa sete mães de 

crianças PAEE (síndrome de Down, autismo e deficiência física), com idade variando entre zero a 

três anos. As mães apresentavam média de idade de 32 anos e nível socioeconômico médio. 

Foram conduzidos dois grupos de intervenção, sendo que para ambos os grupos, a intervenção 

ocorreu em 11 encontros semanais, de 120 minutos de duração cada, sendo abordado os seguintes 

temas: assuntos sobre práticas parentais, desenvolvimento infantil e temáticas de interesse dos pais. 

Para avaliar os impactos da intervenção foram aplicados nas mães, como medidas de pré-teste e 

pós-teste, os seguintes instrumentos: Escala de empoderamento familiar (composto pelos fatores: 

sistema de militância, conhecimento, competência e autoeficácia) e Questionário sobre as 

necessidades das famílias (composto pelos fatores: necessidades de informação, apoio, explicar a 

outros, serviços da comunidade, financeiras e funcionamento da vida familiar). Esses instrumentos 

obtiveram dados quantitativos e, foram realizadas análises descritivas (medidas de tendência central 

e dispersão). Os dados foram comparados antes e após a intervenção, com cada participante 

separadamente. Os resultados demonstraram que cinco mães (M1, M3, M4, M6 e M7) aumentaram 

o seu nível de empoderamento com relação ao sistema de militância, conhecimento, competência e 

autoeficácia. Quanto as necessidades, os resultados demonstraram que a maioria das mães (M1, M2, 

M3, M4 e M7) apresentou diminuição das necessidades da família, após participarem do programa 
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de intervenção. Uma participante (M6) apresentou média total igual no pré-teste e no pós-

teste. Conclui-se que o oferecimento de programas de intervenção precoce é necessário à pais de 

crianças PAEE, pois tais programas oferecem informações, habilidades e recursos que permitem aos 

familiares serem empoderados, além diminuirem suas necessidades e, por consequência, 

melhorarem a relação e a estimulação que oferecem aos seus filhos. 

 

Contato: FABIANACIA@HOTMAIL.COM; TASSIA_TO@HOTMAIL.COM; 

CARIZASPINAZOLA@YAHOO.COM; EGMENDES@UFSCAR.BR  
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TÍTULO: O BRINCAR COMO POSSIBILIDADE DO PROFESSOR CONHECER OS 

PROCESSOS DE APRENDER E PENSAR DOS ALUNOS QUE ENFRENTAM OBSTÁCULOS 

NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

 

AUTORIA: ANA TEREZA RAMOS DE JESUS FERREIRA E MARIA CARMEN VILLELA ROSA TACCA 

PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR. INVESTIGAÇÃO PEDAGÓGICA. BRINCAR. RELAÇÃO 

PROFESSOR/ALUNO. APRENDIZAGEM. 

Resumo Nem sempre a relação professor-aluno é bem sucedida, pois podem surgir questões de 

descontinuidade no processo de escolarização que culminem no seu fracasso, e entre eles, a 

dificuldade de aprendizagem. Alunos crianças que, de acordo com a avaliação do professor, não 

apresentam o rendimento acadêmico esperado pelo sistema educacional. Desta forma, para propor 

um olhar diferenciado sobre a dificuldade de aprendizagem, a relação do ser humano com o brincar 

e daquilo que ele favorece para a ação pedagógica, constitui-se um caminho possível na concepção 

deste trabalho. Assim, traçamos como objetivo geral investigar como o brincar permite ao professor 

e ao aluno entrarem em diálogo possibilitando ao professor conhecer de maneira mais profunda os 

processos de aprender e pensar de seus alunos, em particular, daqueles que enfrentam obstáculos no 

processo de aprendizagem. Para compreender a realidade escolar utilizou-se a Psicologia Histórico-

Cultural com delineamento qualitativo. A pesquisa foi realizada em uma escola pública do DF, 

tendo como colaboradores uma professora regente em turma do 3º ano - anos iniciais e sua turma. A 

investigação consistiu na observação participativa do contexto de sala da aula e entrevista com a 

professora. Os resultados indicaram que o professor por meio do brincar pode se comunicar com o 

aluno para compreender melhor seu processo de aprendizagem e que durante a brincadeira a criança 

modifica seu comportamento, assumindo o polo ativo. Importante considerar que para atingir esse 

propósito o professor deve entender o desenvolvimento humano como singular e diverso e se 

constituir como professor investigador. A escolha pelo brincar se justifica por ser responsável pelas 

principais mudanças nos processos psíquicos da criança e pelo fato de que, quando a criança brinca, 

ela age de forma natural, permitindo ao professor fazer uma leitura do seu desenvolvimento. Por 

fim, destacamos que os resultados demonstram também que as questões que consubstanciam a 

relação professor/aluno são decisivas para o sucesso na aprendizagem. Quanto à relevância 

acadêmica e científica do presente estudo investigativo, situam-se na possibilidade de colaborar 

para ampliarmos a compreensão do desenvolvimento humano como complexo, heterogêneo, 
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histórico e cultural, e o brincar como estratégia pedagógica que auxilia o professor a 

compreender seus alunos e facilitar o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

Contato: ANARAMOSFERREIRA75@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Representações de crianças do ensino regular sobre seus pares com deficiência: um 

estudo a partir da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento  

 

AUTORIA: Leonardo Lemos de Souza, Molise de Bem Magnabosco  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO; MODELOS ORGANIZADORES DO PENSAMENTO; REPRESENTAÇÕES; 

PRECONCEITO; DEFICIÊNCIA FÍSICA 

Resumo O paradigma da educação inclusiva está estabelecido como política pública no Brasil desde 

a década de 90. Ele busca superar práticas discriminatórias, a partir da proposta de uma educação 

que reconheça e valorize a diversidade presente na sociedade. Assim, ressalta-se que o Estado deve 

garantir acesso ao ensino com participação e aprendizagem – proposta da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, apresentada como referencial para 

construção de políticas públicas que promovam uma educação para todos. Um dos grupos 

contemplados por esta proposta é o das pessoas com deficiência. A inclusão destes estudantes no 

ensino regular tem sido relacionada a diversos benefícios, tanto para estes sujeitos quanto para 

aqueles que não têm deficiência. Há um grande número de estudos que enfocam a inclusão escolar, 

mas poucos se propõem a verificar as representações das crianças sobre os estudantes com 

deficiência nas escolas. As representações das crianças sobre a deficiência também nos leva a 

discutir seus desdobramentos acerca do preconceito na escola. Partiremos do conceito de modelo 

organizador(conjunto de representações) para a investigação desse tema. Assim, foi estabelecido o 

objetivo da pesquisa: identificar quais são os modelos organizadores do pensamento elaborados 

pelos alunos sem deficiência diante da resolução de conflitos que envolvem estudantes com 

deficiência física no cotidiano escolar. A amostra do presente estudo foi composta por 71 estudantes 

do 1° ciclo de escolas da Rede Municipal de Ensino de Rondonópolis, que foram entrevistados 

individualmente. Os resultados encontrados revelaram uma representação negativa das crianças 

sobre aquelas que têm deficiência física: na maior parte das vezes em que a deficiência foi 

destacada, apresentou a marca da impossibilidade – limitação essa determinante para a atribuição de 

pensamentos e sentimentos negativos à criança com deficiência, bem como de uma dificuldade de 

aprendizagem. A equiparação da deficiência física a uma doença também foi outra representação 

recorrente nos relatos dos estudantes entrevistados. O estabelecimento de vínculos afetivos entre os 

pares potencializa a aprendizagem e é fator de proteção para o desenvolvimento futuro de crianças e 
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adolescentes. O conhecimento das representações dos estudantes sobre as crianças com 

deficiência na escola deve ser, então, fator primordial nas discussões sobre a inclusão. 

Contato: LEO.LEMOS.SOUZA@GMAIL.COM; MOLISEBM@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL: A 

CONCEPÇÃO QUE ATRAVESSA ALGUMAS FALAS DE PROFESSORES  

 

AUTORIA: Vívia Camila Côrtes Porto; Sonia Lopes Victor  

PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. FORMAÇÃO CONTINUADA. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 

Resumo O presente artigo visa analisar a concepção de professores de Educação Especial sobre a 

própria formação. Tais professores atuam no atendimento educacional especializado (AEE) no 

município de Vila Velha (ES). Essa discussão integra a pesquisa do subgrupo do Observatório 

Nacional de Educação Especial (ONEESP), no Estado do Espírito Santo, coordenado pela 

professora doutora Sonia Lopes Victor. Em âmbito nacional, a pesquisa do observatório propõe 

analisar as salas de recursos multifuncionais (SRM) nas escolas comuns, tendo como foco de 

produção os estudos integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão 

escolar na realidade brasileira. Como problemática de investigação, traçamos a seguinte discussão: 

como os professores de educação especial do município de Vila Velha têm pensado a própria 

formação? Tal formação atende a demanda do município? Nossas análises se sustentam na 

abordagem histórico-cultural, tendo Vygotsky como principal interlocutor. Do ponto de vista 

metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho colaborativo, caracterizada a partir de 

três encontros com professores e pesquisadores, no formato de grupos focais, sendo todos os 

encontros filmados. Os dados revelaram que o município tem se esforçado para dar suporte aos 

professores, porém, muitos desses professores consideram que a formação continuada deveria ser 

prioridade nas escolas. Sobre a análise da concepção trazida pelos professores investigados, 

observamos que, em muitos casos, a formação inicial foi ineficiente, corroborando com uma 

formação continuada em prejuízo. No entanto, esse grupo de docentes tem se esforçado para atender 

a demanda do município em questão. Consideramos de grande relevância o trabalho aqui 

apresentado, visto que contribui com a produção simultânea de conhecimento e formação, o que 

gera melhorias para a educação, alcançando, assim, a qualidade no atendimento ao aluno público-

alvo da Educação Especial. 

Contato: VIVIACCPORTO@GMAIL.COM; SONIA.VICTOR@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS PARA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE): UM 

ESTUDO DO OBSERVATÓRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ONEESP)  

AUTORIA: Sabrina Fernandes de Castro , Leonardo Santos Amâncio Cabral e Enicéia Gonçalvez 

Mendes 

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS; FORMAÇÃO DE PROFESSORES; ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Resumo O presente estudo compõe o Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP) e 

tem como objetivo analisar as políticas públicas brasileiras de inclusão escolar sob o eixo formação 

de professores para atuarem no Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para alcançar esse 

objetivo, fez-se uma análise documental das políticas públicas nacionais que mencionam a 

formação de professores para atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, tais 

como: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394, de 1996; a Resolução 

nº 02, Diretrizes Nacionais para a educação Especial na Educação Básica, de 11 de setembro de 

2001; o Decreto nº 5.626, de 2005; o Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

de 2008; a Resolução nº 4, de 2009, Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial e; o Programa Viver Sem 

Limites. O ONEESP cujo foco é a produção de estudos integrados sobre políticas e práticas 

direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade brasileira. No Brasil, com a 

promulgação da Constituição Federal (1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), foram reforçados os pressupostos da educação inclusiva, que aparecem referendados nas 

políticas públicas desde então. Esses já previam o atendimento educacional especializado e a 

matrícula preferencial no ensino regular, prevendo as condições necessárias para a inclusão escolar: 

“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender as suas 

necessidades” (BRASIL, 1996, p. 44). Mas, sabe-se que a implementação das políticas inclusivas 

no Brasil apresenta trajetórias singulares na incorporação dessas políticas nas realidades de cada 

município, evidenciando a necessidade de procedimentos mais sistemáticos de avaliação na 

indicação dos apoios, bem como na definição de uma política de formação de professores de acordo 

com a nossa realidade educacional. 

Contato: SABRINAFCASTRO@GMAIL.COM; LEONARDO_EDUCA@YAHOO.COM.BR; 

EGMENDES@UFSCAR.BR  
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TÍTULO: COTIDIANO ESCOLAR E INCLUSÃO: A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES 

DE UMA TURMA DE TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A 

PRESENÇA DE COLEGAS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA E EM SALA DE AULA  

AUTORIA: Eldimar de Souza Caetano  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ENSINO FUNDAMENTAL, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, 

COTIDIANO ESCOLAR, RELAÇÕES COTIDIANAS 

Resumo Busca-se compreender as relações empreendidas por 13 estudantes de uma turma do 

terceiro ano do Ensino Fundamental, da Rede Pública Municipal de Ensino de Vitória-ES, tendo em 

vista a presença de estudantes com deficiência no contexto escolar. Para a análise das relações 

cotidianas utiliza-se como referencial teórico Philippe Meirieu e Paulo Freire. Os estudantes 

responderam a um questionário em que apontaram sua idade atual, idade em que começaram a 

freqüentar a escola, se já tiveram algum colega com deficiência ou transtorno em sala; em relação à 

presença de uma colega com deficiência intelectual em sua turma atual, eles apontaram o que 

achavam de tê-la em sala, como era o seu relacionamento, o dos colegas e da professora com ela, as 

dificuldades que consideravam que ela enfrentava na sala e na escola, sugestões de como ajudá-la 

em sua aprendizagem e conselhos que dariam para um estudante que receberá um colega com 

deficiência em sua sala. Nas análises, emerge o sentimento de cuidado, carinho e atenção que eles 

consideram que se deve ter com um colega com deficiência, sem desconsiderar as dificuldades de 

lidar com alguns comportamentos que incomodam (cuspir, bater e puxar o cabelo), o afastamento e 

não aproximação dela por partes de alguns colegas se dá por estes comportamentos e não pela 

deficiência; a relação com a aprendizagem é abordada tanto pela dificuldade que a estudante tem 

como na necessidade de ajudá-la com os deveres e em seu processo de alfabetização; os conselhos e 

sugestões a outros estudantes contemplam a necessidade de fazer o colega com deficiência sentir-se 

bem-vindo e de ajudá-lo nos deveres de sala e nos demais espaços da escola. Assim, o trabalho 

evidencia que ouvir e compreender o que os estudantes dizem e consideram sobre a inclusão de 

estudantes com deficiência ou transtorno no contexto escolar é uma via importante para efetivar este 

processo, bem como compreender as relações, em suas potencialidades e dificuldades empreendidas 

pelos sujeitos que as vivenciam. A relação com o estudante com deficiência é encarada pelos 

demais como uma relação estabelecida com um colega e não com um deficiente, ou seja, cuspir, 

bater e puxar o cabelo é uma atitude que não é tolerada em qualquer colega. 

Contato: eldimarcaetanu@yahoo.com.br  

mailto:eldimarcaetanu@yahoo.com.br
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TÍTULO: PORTAL DO PROFESSOR: BLOGS COMO FERRAMENTA PARA INTERAÇÃO E 

COLABORAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA INCLUSÃO  

 

AUTORIA: Gabriela Alias Rios; Soellyn Elene Bataliotti  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, PORTAL DO PROFESSOR, BLOGS. 

Resumo Diante da necessidade de atualização constante por parte dos professores, o governo 

brasileiro vem investindo em meios para estimular estes profissionais a utilizarem ferramentas 

digitais para distribuir informação e compartilhar conhecimentos e experiências práticas. O governo 

brasileiro disponibiliza de forma online o Portal do Professor, um repositório educacional, 

desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), que oferece recursos digitais, acessos para 

interação e comunicação, dicas de materiais, sugestão de aulas, entre outros itens que subsidiam a 

prática do professor. Dentre os recursos de interação, são compartilhados neste repositório blogs 

construídos por professores, que tratam de diversos temas relacionados à educação. Os blogs são 

um tipo de página pessoal online, em que o conteúdo é disponibilizado em ordem cronológica, e é 

escolhido a critério do autor, chamado “blogueiro”, que pode postar arquivos nas mais diversas 

mídias - textos, imagens, vídeos. Além disso, permitem uma mudança na comunicação, pois o 

cidadão comum coloca-se como testemunha participativa do contexto em que vive. No âmbito 

pedagógico, o professor pode utilizar esse recurso para compartilhar suas práticas, conhecimentos, 

atividades, entre outras informações; ou ainda, interagir com outros blogueiros, por meio da 

ferramenta comentário. Neste estudo, buscou-se pesquisar os blogs compartilhados pelo Portal do 

Professor sobre o tema da inclusão, tendo como objetivo geral de apresentar o Portal como uma 

ferramenta de pesquisas e interação, focando-se no uso de Blogs. Os objetivos específicos são (i) 

identificar quantos e quais blogs são vinculados ao Portal do Professor; e (ii) analisar quais assuntos 

são compartilhados por meio dessa ferramenta digital. Como método, esta pesquisa teve abordagem 

quantitativa e qualitativa, consubstanciado pela pesquisa de internet, por meio de busca no 

repositório do Portal do Professor, onde oferece os Blogs. Foram encontrados, na categoria 

“Interação e Colaboração” no Portal do Professor, a quantidade de blogs disponibilizados para a 

Educação Especial e inclusiva, dentre os 209 oferecidos, apenas quatro abordam a temática, sendo 

que dois deles não eram específicos. Conclui-se que professores utilizam deste meio para interagir e 
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postar suas informações e conhecimentos, porém, mesmo com o incentivo do governo 

brasileiro, ainda não são significativos os recursos indicados para a temática da inclusão. 

Contato: GABRIELA.ALIAS@LIVE.COM; sol.elene@gmail.com 
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TÍTULO: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO OFERTADO AOS ALUNOS 

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: TENSÕES E POSSIBILIDADES  

 

AUTORIA: ARIADNA PEREIRA SIQUEIRA EFFGEN; CARLINE SANTOS BORGES  

PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO. 

Resumo Buscamos no presente texto, apresentar os movimentos de uma pesquisa realizada em uma 

escola de Ensino Fundamental, do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo – Brasil, 

para que as demandas de aprendizagem de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD), estejam contempladas no currículo escolar e nas práticas pedagógicas 

desencadeadas nos espaços-tempos das salas de aula. O estudo buscou investigar as possibilidades 

de articulação entre o currículo escolar e a escolarização de alunos com deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento em processos de inclusão escolar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e as possibilidades do atendimento educacional especializado como complementar ao 

currículo. Para isso estabelecemos os seguintes objetivos: observar o cotidiano para perceber as 

tensões, as possibilidades e as relações nele estabelecidas, no que tange ao currículo escolar; 

participar dos espaços-tempos destinados ao planejamento; instituir momentos de formação 

continuada em contexto para aprofundamento teórico-prático sobre o currículo, as práticas 

pedagógicas e a inclusão escolar; implementar ações colaborativas para que os alunos com 

deficiência e TGD tenham acesso ao currículo escolar por meio das práticas pedagógicas; avaliar as 

ações implementadas com o grupo envolvido no estudo para potencializá-las. A base metodológica 

do estudo busca inspiração nos princípios e pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica. O 

estudo dialoga com autores como Silva (2004, 2007), Moreira (2008, 2009), Meirieu (2002, 2205), 

Lefebvre (1995) que nos possibilitam pensar as questões da escolarização de alunos com deficiência 

e TGD, tendo como ponto de partida a premissa de Educação para todos. Como resultados, o estudo 

aponta para a necessidade de instituição do currículo escolar em interface com as necessidades de 

aprendizagem trazidas pelos alunos para o âmbito escolar, a assunção da pessoa com deficiência 

como um sujeito propício ao aprendizado, a articulação dos trabalhos desencadeados em sala de 

aula em diálogo com o apoio especializado, a incorporação dos trabalhos da Educação Especial na 
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proposta pedagógica da escola e de investimentos na formação dos educadores para que eles 

tenham melhores condições de lidar com a diferença humana em sala de aula. 

Contato: SIQUEIRAARIADNA@YAHOO.COM.BR; carlineborges@hotmail.com 
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TÍTULO: Autismo e Alteridade: A Interação entre Sujeitos na Educação Formal e Não Formal  

 

AUTORIA: Maria Aparecida Corrêa da Rocha Ferreira de Assis Moura  

PALAVRAS-CHAVE: AUTIMSO; ALTERIDADE; 

INCLUSÃO; LINGUAGEM; EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO FORMAL 

Resumo Este estudo pretende analisar a comunicação do autista com o educador e demais pessoas 

que interagem com ele na escola regular e em relações de educação não formal, a relação humana 

que pode existir entre o sujeito criança autista e o sujeito educador. Originou-se dos resultados 

obtidos em estudo feito anteriormente – que será o corpo deste artigo – sobre a criança autista na 

escola regular e na escola especial, em face do processo de inclusão educacional brasileiro. O 

resultado acusa a ausência de procedimento educacional inclusivo, agravado, não raro, pela inércia 

dos sujeitos educadores na escola regular e no ambiente não formal. Malgrado a vantagem da escola 

não formal em recursos humanos, materiais, técnicos, observamos também a mesma inércia no 

trabalho com as crianças autistas. Vimos um processo de inclusão educacional em ambiente formal 

de educação e o trabalho educativo em ambiente não formal, ambos, muitas vezes carentes de 

iniciativas e atitudes, em detrimento da dignidade humana da criança autista. O projeto pretende 

estudar a relação do Autismo segundo a categoria da Alteridade, pois as crianças autistas na escola 

regular ou especial, formal ou não formal, frequentemente carecem desta atitude, de uma postura ou 

relação mais elaborada com o Outro, conforme acusamos em Observação Participante de ambas as 

realidades. A possibilidade inclusiva não se sustenta tão somente por meio da legislação que existe 

a título nacional, haja vista que o problema que se nos apresenta é a maneira como esta abertura, 

como esta possibilidade está se dando, hodiernamente, em nosso município e entorno, porque 

muitas vezes não se percebe relação realmente dialógica entre o “eu” educador e o “eu” criança 

autista. O sujeito educador, o pedagogo que, em tese, deveria agir no sentido de beneficiá-la 

(mesmo na escola especial, aqui chamada de escola não formal) para proporcionar-lhe, com o 

tempo, melhor qualidade de vida, na nossa observação inicial tal ação tem deixado a desejar. Por 

falta de apoio, conhecimento, capacitação (na educação formal) ou por descrença, desânimo ou 

ainda outro fator que desconhecemos (na educação não formal), a maioria desses sujeitos não 

contribui ou contribui muito pouco com a possibilidade que ora consignamos: melhorar a qualidade 

de vida da criança autista e, por conseguinte, de sua família. Buscar um novo diálogo educativo. 
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Esse é o caminho de nossa reflexão, após resultado deste estudo investigativo a ser relatado 

em forma de Comunicação. 

Contato: MARIAMOURA@DEASSISMOURA.COM.BR 
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TÍTULO: Evaluation of Relationship Between the Views towards Inclusion and the Levels of 

Empathy and Self-efficacy of Vocational High School Teachers  

 

AUTORIA: Ahmet Bilal ÖZBEK, Alev GRL, Gülah ERDOGAN  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSION, EMPATHY, SELF-EFFICACY, VOCATIONAL TEACHERS 

Resumo Integration of the disabled individuals with the society has come into prominence as a 

conclusion of the regulations with regard to the constitutional rights and freedoms in most of the 

countries, in pursuit of signing the Salamanca Statement in Spain, 1994. This conference adopted 

the Salamanca Statement on principles, policy and practice in special needs education and a 

Framework for Action, aiming at promoting the inclusion in accordance with the intention of 

“education for all” and having political attempts enabling schools to be educationally more effective 

for all students, particularly those with special educational needs (UNESCO,1994). Based on the 

concept of social justice, inclusion has been defined as accessing the educational opportunities 

equally by all the students regardless of inabilities (Sharma, Forlin, Loreman & Earle, 2006). In 

practice, it is defined as students with special educational needs having been educated in the same 

educational environment with their peers and having been presented the services they need (Odom, 

2000). Most of the previous researches revealed that students with special educational needs benefit 

from the inclusive education in academically, social and behavioral areas; and the other students in 

the class along with the teachers also make use of inclusion practices (Logan& Malone, 1998; 

McDonnell, Thorson& McQuivey, 2000). Teachers’ perceptions and beliefs about the inclusive 

education are critical for the success in this area (Norwich, 1994). Studies conducted abroad put 

forth that teachers’ attitudes towards inclusive education practices has been developed positively in 

time; and that teachers complain about the lack of knowledge and support services about inclusion 

(Casale-Giannola, 2012; Rose, Kaikkonen & Koiv. 2007; Van Reusen, Shoho & Barker, 2000; 

Vaughn et al., 1996). It has been observed that implementation of inclusion in secondary level 

schools failed due to the negative attitudes of teachers towards inclusive education (Worrell, 2008). 

Although the number of students who take part in inclusive education in Turkey has been grown 

dramatically during the recent years, teachers could not make use of support services related to 

special education sufficiently. Consequently, it is stated, inclusion practices are affected negatively 

and attitudes of teachers, particularly of those who have students with special educational needs in 
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their class, can be affected unfavorably. Studies conducted in Turkey about inclusive 

education have examined the views of preschool teachers (Özdemir & Ahmetolu, 2012; Seçer, 

2010; Temel, 2000), primary education teachers and prospective primary education teachers 

(Çankaya & Korkmaz, 2012; Kargn, Gündenolu & ahin, 2010). Just one qualitative research about 

inclusion in vocational high school has been reached in the literature. Teachers stated that they 

come short of knowledge about inclusion and opportunities provided for unqualified students result 

in problems with other students (Batu, Krcaali-ftar & Uzuner, 2006). It has been emphasized that 

empathetic approaches are directly associated with teaching and desirable teaching qualifications; 

on that account, empathetic behaviors of prospective primary education teachers would make a 

positive contribution to the teacher-student interactions. Besides, students’ favoring attitudes 

towards overcoming their problematical acts might enhance teachers’ eagerness to help them 

(Aysan, 2002). Empathy is defined as the process of one’s putting himself/herself to someone else’s 

place and seeing the situation in his/her own perspective; one’s understanding the feelings and 

thoughts of the others the way they feel or think; and one’s passing this state of being over to the 

others (Rogers, 1983). It can be said that the teachers who have rich empathic skills may have more 

positive attitudes towards the inclusion practices than those who do not have. The teachers’ beliefs 

for themselves to have high level of self-efficacy which is defined as “the belief in one’s 

capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations” 

(Bandura, 1994) seem to influence “the strength of goal commitments, level of motivation and 

perseverance in the face of difficulties and setbacks, resilience to adversity, quality of analytic 

thinking, causal attributes for successes and failures, and vulnerability to stress and depression” 

(Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 1996). Accordingly, it is expected that the teachers 

who have high level of self-efficacy would make better in solving the problems encountered during 

the implementation process of inclusion than those who have low level of self-efficacy. When the 

results of the studies conducted previously are considered together with the concepts of the empathy 

and self-efficacy, the views of the teachers towards the inclusion practices may be influenced by the 

levels of empathy and self-efficacy they have. This study aims to examine the views of teachers in 

vocational high schools towards the inclusion along with the relationship among some demographic 

variables, empathy and self-efficacy levels. METHOD Research Method In this study, relational 

survey method was used to investigate the relationship among the views of teachers in vocational 

high schools towards the inclusion, levels of their empathy and self-efficacy, and some 

demographic variables. Research Group Of the 118 participants who are teachers from seven 

different vocational high schools in Izmir, 52.5% (n=63) were male and 45.8% (n=55) were female. 
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The ages of participants range from 28 to 59 (X=41.25, sd=7.487), and 80% of them are 

married, 6.7% are single, 12.5% are divorced. Professional breakdown of the teachers is as follows: 

59% are teachers of cultural courses, 41% are teachers of technical courses. Instrumentation 1.The 

Empathy Scale: The empathy scale including 40 items to evaluate the empathy and 20 items for 

distraction was developed by Baron-Cohen and was adapted to Turkish and validity and reliability 

tests were done by Bora and Baysan (2009). The coefficient of Gutman split-half which is obtained 

by split-half method has been found to be .78. Using the same method, cronbach alpha coefficient 

has been found to be .75 for the first half of the scale and to be .74 for the second half. Item-total 

correlation of the scale is .85. 2.Self-efficacy Scale: This scale was adapted by Kesgin (2006) by 

choosing 9 items from the questionnaire prepared by Woolfolk and Hoy (1990). The scale is a 5-

point likert scale. The interval of scores to be taken ranges from 9 to 45. The internal consistency 

reliability of the scale is .74 and item-total correlation of the scale is between 34 and 51. 3.The 

Scale of Views Related to Inclusion: The scale is developed by Antonak ve Larivee (1995) and 

adapted to Turkish by Krcaali-ftar (1996). The scale is a 5-point likert scale. The scale was adapted 

to Turkish and validity and reliability tests were done by Krcaali-ftar (1996). As a result of the 

reliability tests, the cronbach alpha coefficient of internal consistency is to be found .80. 4.Personal 

Information Form: This 16-item form has been developed by the researchers to gather data about 

demographic information and the interest topic. Data Analysis Data were analyzed by using 

descriptive statistics (frequency and percentage). T-test and Anova test were used to analyze the 

data for empathy and views towards inclusion since the scores obtained from Empathy Scale 

(p=.741>.05) and The Scale of Views Related to Inclusion (p=.437>.05) showed normal 

distribution; Mann Whitney U test was used to analyze the data for self-efficacy, since the scores 

obtained from Self-efficacy Scale did not show normal distribution (p=.024.05). Findings, 

Discussion and Suggestions When the analysis carried out has been examined, the teachers 

expressed that the students who have mental deficiency (85%), autism (64.2%) and special learning 

disability (38.3%) are so problematic to integrate in inclusive education. This result of the study is 

similar to the results of those carried out previously. Even though the teachers stated that they are 

not opposed to the inclusive education, they considered some diagnostic groups to be so hard to 

take place within the inclusive education (Batu, Krcaali-ftar & Uzuner, 2000). It has been found that 

teachers mostly think of themselves as uninformed about the individuals with special needs. 22.9% 

of the teachers stated themselves as knowledgeable about the issue, 63.6% of them as inadequate, 

and 13.6% of them as unknowing. The situation seems to be the same for the inclusive education. 

35.6% of the teachers stated themselves as knowledgeable about the inclusive education, 21.2% of 
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them as unknowing, and 43.2% of them as inadequate. The studies conducted previously 

(Temel, 2000; Gomez & Diken, 2003) underlined that teachers did not have negative attitudes 

towards inclusion, that they perceived themselves as inadequate since they had been undereducated 

about the inclusion during their training, and that they wanted to know more about the current issue. 

66.7% of teachers answered positively, while 33.3% of them answered negatively to the question 

whether they have a unit for Individualized Education Program (IEP) or not. The study indicates 

that 44.4% of teachers who have an IEP unit at their school prepare IEP for the inclusive students in 

their class, whereas 55.6% do not. More than half of the teachers (56.1%) evaluate the inclusive 

students separately, and the rest (43.9%) do not. 57.7% of teachers expressed that they get support 

for the problems related to inclusive students from the counseling service, 22.1% expressed that 

they do not and 20.2% expressed that they are supported by the counseling service, but they found 

this support to be insufficient. The situation in which teacher do not get support from the school 

administration while s/he is having trouble with the inclusive students in the class, lack of 

information, and inappropriateness of the school conditions for the inclusive education may cause 

teachers to act with suspicion towards the inclusive education (Seçer et al., 2010). Differentiation of 

empathy scores with respect to gender and branch variables is established by use of t-test and a 

significant differentiation has been identified (t=.075 .90). The levels of empathic skills of female 

teachers have been found to be higher than those of male teachers (t=2.259, .026.05). This 

indication of the study is parallel to the findings of previous researches in the literature (Bora & 

Baysan, 2009). Levels of empathic skills of teachers who lecture technical courses occurred to be 

higher than the level of empathic skills of those who lecture cultural courses. Anova test was used 

to analyze marital status of the teachers, and the mean scores of divorced teachers for empathic 

skills (x=51.42, sd:18.61), have been found to be higher than those of married (x=47.26, sd: 12.03) 

and single teachers (x=38.64, sd:14.79 ). The difference for that has been found to be between the 

scores of divorced and married teachers by using the benferoni post-hoc test (.047.05). No 

difference has been found between the self-efficacy scores of male and female teachers (.107>.05). 

Mann Whitney U test was used to analyze the self-efficacy scores and no significant difference was 

found between the scores of male and female teachers (t=0.899 0.90, 0.47>0.05). This finding is 

consistent with the results of the previous researches (Akba & Çelikkaleli, 2006; Akbulut, 2006), 

which examined the levels of self-efficacy for teachers. When the scores taken from self-efficacy 

scale have been analyzed according to the marital status, it could be seen that the highest scores 

were belonged to those who were divorced (x=22.17, sd:2.48), and they are followed by the scores 

of single (x=20.60, sd: 4.95) and married (x=18.47, sd:3.49) ones. The difference has been found to 
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be statistically significant (.049 .05) between the scores of married and divorced teachers. The 

scores of views towards inclusion do not differ according to gender, branch, the level of empathic 

skills and self-efficacy. The views of teachers towards inclusion have been found to be positive in 

general. It has been discovered that divorced teachers (x=57.33, sd:5.89) have higher scores of 

attitudes towards the inclusion than single teachers (x=56.86, sd:3.98) have, and that single teachers 

have higher scores than the married ones (x=55.77, sd:4.23) have. However, this difference among 

the mean scores is not statistically significant. It can be concluded that the reason behind a non-

significant difference between the selected variables can be linked with the small number of 

participants. This research can be considered as a pre-study of an upcoming research with a larger-

sample and the results will then be able to be confirmed.  
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TÍTULO: Desenvolvimento moral e preconceito: um estudo sobre os juízos de crianças do 

ensino fundamental de uma escola inclusiva  

AUTORIA: Cristiane Pereira Marquezini, Leonardo Lemos de Souza 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESENVOLVIMENTO MORAL, PRECONCEITO 

Resumo O presente estudo teve origem em nossas inquietações sobre a educação inclusiva. Após 

identificarmos, por intermédio de observações assistemáticas, ações preconceituosas na escola, 

resolvemos realizar uma pesquisa sobre o preconceito. Dessa forma, como estudiosos do 

desenvolvimento humano, buscamos compreender o citado fenômeno pela ótica da psicologia 

moral. Assim, o objetivo principal do nosso trabalho foi verificar se há correlações entre o juízo 

moral e o juízo do preconceito, nas crianças. Para tanto, foram entrevistadas 40 crianças do ensino 

fundamental I e II, de uma escola localizada na cidade de São Paulo (Brasil), que era inclusiva e que 

orientava o seu projeto pedagógico, bem como as suas práticas educacionais, para o 

desenvolvimento da autonomia moral dos escolares. Para a coleta de dados, foram utilizadas seis 

histórias sobre o juízo moral e quatro histórias sobre o juízo do preconceito. As histórias que 

buscavam entender o juízo moral das crianças foram desenvolvidas por Piaget (1932/1994), 

envolvendo dilemas sobre o roubo, a mentira, as sanções, a justiça retributiva e a justiça distributiva 

e a justiça entre as crianças. Já as histórias para compreender o juízo sobre o preconceito foram 

construídas e testadas por nós, num estudo-piloto e apresentavam situações em que os personagens, 

crianças portadoras de necessidades educativas especiais (deficiência auditiva, deficiência visual, 

deficiência física e deficiencia mental – Síndrome de Down) buscavam participar de atividades e 

brincadeiras. Após a avaliação das respostas das crianças, pudemos verificar que o juízo moral dos 

entrevistados tinha tendências à autonomia e à heteronomia moral, dependendo do seu 

desenvolvimento e demonstrando que há uma evolução na moralidade humana. Os juízos sobre o 

preconceito, em sua predominância, apontaram que as crianças fizeram juízos com tendências 

inclusivas. As correlações entre o juízo moral e o juízo do preconceito não foram majoritariamente 

significativas. Contudo, encontramos correlações entre os juízos da mentira e da justiça com os do 

preconceito. Acreditamos que apesar da necessidade de outros estudos que corroborem a temática, o 

juízo moral pode ter relações com o juízo do peconceito. As implicações educacionais da pesquisa 

atentam para a importância do trabalho com o desenvolvimento moral na educação. 
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TÍTULO: INCLUSÃO ESCOLAR OU SOCIALIZAÇÃO?  

 

AUTORIA: Edi S. PIRES; Norma L. QUEIROZ; Maria Carmen V. R.TACCA; Kamila S.ROCHA 

 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR; TRABALHO PEDAGÓGICO; APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO. 

Resumo Este estudo se propôs analisar a inclusão escolar no contexto de uma escola pública do 

Distrito Federal, vinculada ao Observatório da Educação - CAPES/UnB, em 2012. O objetivo 

central foi identificar como a escola concebia essa necessidade como se estruturava, como docentes 

trabalhavam com alunos nessa condição e se o processo ensino-aprendizagem permitia inclusão 

escolar efetiva. A abordagem histórico-cultural foi aporte teórico, privilegiando processos de 

desenvolvimento humano e a defectologia de Vigotski. A metodologia ancorou-se na Epistemologia 

Qualitativa de González Rey propondo o processo construtivo-interpretativo das informações nos 

momentos comunicativos e estudos singulares na compreensão do objeto de estudo. 

Instrumentalizou a análise: Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, observação das ações de 

uma docente e sua turma contendo alunos com necessidades educativas especiais. 

Completamento de frases, entrevistas semiestruturadas, conversas informais, constituíram também a 

pesquisa. As informações foram analisadas e interpretadas de forma dinâmica, interativa e reflexiva, 

chegando a conclusões como: o PPP privilegiava metas previstas pela Secretaria de Educação, 

sendo necessário adequá-las ao contexto; com o aumento de alunos com necessidades especiais, os 

profissionais diziam não reunir condições para desenvolver trabalho efetivo; a legislação 

educacional defende processo inclusivo, desenvolvimento e aprendizagem, os profissionais da 

escola demonstraram preocupações nessa direção, mas não eram suficientes para imprimir 

mudanças na escola. Essas preocupações se perdiam em ações pouco integradas, emergindo 

contradições, como concepções, crenças, valores arraigados nas perspectivas biológicas e orgânicas 

do desenvolvimento e aprendizagem, padronização de atividades para ancorar a aprendizagem 

discente e processo de inclusão privilegiando acentuadamente apenas a socialização dos alunos. 

Sugerimos que os profissionais participem de formação sistêmica/continuada para discutirem 

concepções, crenças e valores, conscientizando-se e possibilitando que o movimento inclusivo seja 
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efetivo. Assim, o PPP da escola e trabalho docente poderiam sofrer alterações substanciais, 

transformando o contexto escolar em ambiente inclusivo. 
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TÍTULO: METODOLOGIA DE ABORDAGEM CORPORAL PARA AUTISTAS  

AUTORIA: ELVIO MARCOS BOATO; TÂNIA MARA VIEIRA SAMPAIO 

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO, ABORDAGEM CORPORAL, DANÇA, NATAÇÃO. 

Resumo Os alunos com Autismo precisam de uma assistência pedagógica de qualidade que busque 

o desenvolvimento máximo de suas potencialidades visto que apresentam condições de se 

comunicar e se expressar efetivamente. Porém, na Educação Física, os estudos referentes ao 

atendimento desses alunos, apesar dos significativos avanços, ainda carecem de mais pesquisas, 

sendo a literatura da área escassa. Assim, esse estudo qualitativo teve como objetivo apresentar e 

analisar um programa de atendimento educacional especializado em Educação Física, proposto para 

alunos com Autismo, tendo por base uma metodologia de abordagem corporal. O referencial teórico 

teve a teoria de Henri Wallon (1971, 1975a, 1975b, 1975c, 1981, 1989 e 2005) sustentando as 

intervenções em sua base teórica e a teoria da Psicomotricidade Relacional (LAPIERRE, 1986, 

1994; LAPIERRE e AUCOUTURIER, 1984, 1985, 1986, 1989; e LAPIERRE e LAPIERRE, 

2002), que foi usada como método de trabalho nas oficinas de Atividades Aquáticas e Corpo 

Expressão, nas quais foram atendidos os dois alunos Autistas que participaram da pesquisa no 

período de fevereiro de 2010 a novembro de 2012. O estudo foi desenvolvido no Projeto de 

Extensão e Pesquisa “Espaço Com-Vivências”, realizado dentro de uma parceria entre o Curso de 

Educação Física da Universidade Católica de Brasília e a Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. Foi utilizada como metodologia a etnografia colaborativa, tendo como colaboradores os 

Professores das duas Oficinas e as mães dos Alunos. Observou-se um desenvolvimento satisfatório 

dos dois alunos que inicialmente apresentavam-se agressivos, com grande número de estereotipias e 

com dificuldades de comunicação e no relacionamento com os professores e com outros alunos 

atendidos no projeto. Enfatiza-se, além da mudança nos aspectos citados, a participação efetiva dos 

alunos em apresentações de dança e festivais de natação sem comportamentos inadequados e com 

aceitação dos outros participantes desses eventos. Acredita-se que os resultados positivos 

apresentados apontam para a efetividade das propostas corporais analisadas nesse estudo, que 

estimularam, por meio da natação e da dança, a sinaptogênese e a intercomunicação entre as várias 

áreas cerebrais que são configuradas como um dos problemas do Autismo, o que favorece um 

desenvolvimento da comunicação e do esquema corporal. 
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TÍTULO: ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

NOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUALIZADOS  

 

AUTORIA: Gabriela Tannús-Valadão; Enicéia G. Mendes 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PLANEJAMENTO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO 

Resumo A literatura da área de Educação Especial do Brasil e do mundo têm continuamente 

apontado o planejamento educacional individualizado como um mecanismo essencial para se 

garantir os resultados esperados do processo de escolarização de pessoas em situação de deficiência, 

independente mesmo de onde deverá se dar essa escolarização. O objetivo da pesquisa é descrever e 

analisar a organização do atendimento educacional especializado - AEE prevista nos documentos 

dos planos de desenvolvimento individualizado das categorias de alunos público alvo da Educação 

Especial de um município brasileiro, nos anos de 2011 e 2012. Foram analisados 200 planos com o 

método de investigação documental. Os resultados indicam ainda que muito do que se faz a título 

de plano de desenvolvimento individualizado nesta rede se centra no planejamento das ações do 

professor da sala de recurso multifuncional - SRM, ou no atendimento educacional especializado, 

enquanto que não aparece a relação com o ensino ofertado em classe comum. Além disso, convém 

destacar que o preenchimento dos formulários ainda aparece como mera formalidade, pois 

encontra-se muitas repetições, incoerências e ausências no preenchimento desses documentos, que 

permitem questionar se os professores especializados compreendem a importância e/ou sabem 

elabora um plano educacional individualizado. Considerando-se que a principal indicação é de uma 

a duas sessões de AEE por semana, com duração média de menos de uma hora por sessão, pode-se 

deduzir que, se a criança ou jovem com deficiência deve permanecer a maior parte do tempo na 

classe comum, não há como planejar seu ensino apenas enquanto ela estiver seus 50 a 100 minutos 

no AEE. 

Um plano educacional mais abrangente deve prever tanto o que deve acontecer na classe comum 

quanto na sala de recursos multifuncionais. Concluindo podemos dizer que a política educacional 

brasileira prevê o direito à escolarização de alunos com deficiência em classes comuns do ensino 

regular, mas que na prática apenas o acesso à matrícula e a frequência à classe comum está de fato 

assegurado. Uma vez que elas estejam na escola, a definição do que fazer com eles, tanto na classe 

comum quanto na SRM, ainda é assunto sujeito a muitas especulações, a decisões arbitrárias e 
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subjetivas devido a falta de diretrizes. Se ainda parece falta muito para que os sistemas de 

ensino brasileiro ofertem educação de qualidade tanto para alunos com quanto sem deficiências, um 

dos aspectos essenciais seria sem dúvida a instituição da exigência do planejamento educacional 

individualizado para os alunos público alvo da Educação Especial. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO E CONSUMO DA CULTURA SURDA NA CIDADE DE 

SANTARÉM-PARÁ  

 

AUTORIA: Daiane Pinheiro 

PALAVRAS-CHAVE: CULTURA SURDA, PRODUÇÕES CULTURAIS, NEGOCIAÇÃO, CONSUMO 

Resumo Esta pesquisa esta centrada na análise de produções culturais da comunidade surda 

organizada na cidade de Santarém – PA - Brasil. Procura-se problematizar as relações de poder 

envolvidas na produção de significados culturais e de identidades surdas. A cultura, na perspectiva à 

qual esse empreendimento se filia, está atravessada pelo processo discursivo e começa a ser 

estudada dentro de sua complexidade social, situada em uma arena de conflitos gerados pela busca 

de significação, que, portanto, fazem parte dos jogos das relações de poder/saber (HALL, 2007; 

CANCLINI, 1997). Tensiona-se pensar as produções culturais surdas como estratégias de 

legitimação cultural e linguistica, dando visibilidade política ao povo surdo. Com o interesse de dar 

continuidade a investigação desenvolvida por três Universidades Federais do Rio Grande do 

Sul/Brasil (KARNOPP; KLEIN; LUNARDI-LAZZARIN, 2013), a qual atuei como pesquisadora, 

esse estudo se ramifica da organização de pesquisa original, anteriormente discutidos a nível 

nacional, aplicando os conhecimentos á realidade específica da cidade de Santarém - PA. 

Pretende-se com isso: mapear as produções culturais da comunidade surda na cidade de Santarém 

com ênfase nos espaços em que há um movimento surdo organizado; analisar os processos de 

significação envolvidos na produção, circulação e consumo dos artefactos pertencentes à cultura 

surda; dar visibilidade e contribuir com a divulgação das produções culturais da comunidade surda 

dessa região. Com ênfase no registro das produções culturais de pessoas surdas, a presente proposta 

prioriza as manifestações políticas, os registros visuais, como as filmagens, a escrita da língua de 

sinais, as traduções da Libras para a escrita da língua portuguesa e outras produções artísticas. 

Fundamentada no campo dos Estudos Culturais em Educação, a pesquisa toma como 

empreendimentos metodológicos da investigação a partir de uma postura de suspeita, evitando os 

engessamentos e métodos prontos e dando à pesquisa direcionamentos maleáveis. A partir desses 

entendimentos, a pesquisa busca coletar dados por meio da promoção de encontros com lideres 

surdos integrantes de movimentos organizados e associações de Santarém-PA. Tais encontros já 

foram possíveis por meio de eventos promovidos na Universidade Federal do Oeste do Pará. 

Percebe-se que a movimentação cultural dos surdos em Santarém-PA ainda esta pautada em um 
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processo de reconhecimento social e político, regidos por manifestações e organizações que 

buscas legitimar essa cultura. A forma como essa cultura circula e é consumida nesse contexto 

regional expressa que ainda é preciso romper com representações ouvintistas sobre a surdez, ou 

seja, representações pautadas no registro da deficiência, da falta e/ou da incapacidade desses 

sujeitos. 

 

Contato: DAIANEPINH@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: Inclusão na Educação Física Escolar: abrindo novas trilhas  

AUTORIA: José Francisco Chicon; José Roberto Gonçalves de Abreu  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; INCLUSÃO; METODOLOGIA DE ENSINO 

Resumo A Educação Inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de 

direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em 

relação à ideia de equidade ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 

dentro e fora da escola (BRASIL, 2008). Na atualidade, a educação inclusiva é reconhecida por 

diferentes autores (MENDES, 2002; BAUMEL, 1998; FERREIRA, 1989; JESUS, 2002) como 

aquela que assegura o acesso e a permanência qualitativa à educação de pessoas com deficiência na 

classe regular, compreendendo que as dificuldades emergem prioritariamente de uma perspectiva 

universal de organização na sociedade. Essa investigação, fruto de uma dissertação de Mestrado, 

debate os desafios da inclusão de crianças com deficiência na escola. 

A pesquisa-ação permitiu-nos oferecer ao professor a oportunidade de reflexão-ação sobre sua 

própria prática pedagógica ao proporcionar-lhe o espaço-tempo de escuta, acolhimento e troca de 

experiências, no sentido de atuar com ele de forma colaborativa (JESUS, 2002). Nessa linha, a 

Educação Física constitui-se como importante aliada no processo de inclusão de crianças com 

deficiência. Diante disso, o estudo propõe como objetivo: investigar, analisar e intervir no processo 

de inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, em uma escola de ensino 

fundamental no município de São Mateus-ES, Brasil. As nossas análises revelam elementos de um 

processo de inclusão/exclusão nas aulas. Apresentamos e analisamos o contexto da escola, a 

realidade encontrada. Buscamos, ainda, deixar clara a configuração da turma de 3ª série, da aluna 

Vitória e da prática pedagógica de Educação Física desenvolvida na escola. Assim, pudemos 

delinear três movimentos que se estabeleceram durante as 26 aulas observadas: a) ausência de 

planejamento e sistematização das aulas; b) tentativa de planejamento e sistematização das aulas; c) 

planejamento e sistematização das aulas. As considerações finais é o fechamento de um trabalho 

que se encerra e de uma missão que se fortalece: trabalhar no sentido de colaborar para a construção 

de uma Educação Física escolar para todos em uma escola que aprenda a acolher as diferenças com 

o respeito e dedicação que as crianças necessitam. 

 

Contato: EDUCASAOMATEUS@GMAIL.COM; ABREUFISIO@GMAIL.COM 
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TÍTULO: ESCOLARIZAÇÃO E DIVERSIDADE: DIÁLOGOS ENTRE HELENA ANTIPOFF, 

LEV VIGOTSKI E PAULO FREIRE  

 

AUTORIA: Márcia Marin 

PALAVRAS-CHAVE: ESCOLARIZAÇÃO; DEFICIÊNCIA INTELECTUAL; INCLUSÃO ESCOLAR 

Resumo As frequentes críticas à educação escolar, geradas pelo não cumprimento de seu papel na 

promoção de desenvolvimento humano e de formação de sujeitos para a participação e 

transformação sociais, instigaram o desenvolvimento deste estudo teórico e bibliográfico, parte 

integrante de uma tese de doutorado, em andamento. A partir da ação investigativa em processo, o 

fazer pedagógico tornou-se um aspecto relevante a ser considerado; assim, reflexões sobre a escola 

e o seu potencial como elemento que pode “fazer diferença” na vida de todas as pessoas, 

especificamente aqui, junto a sujeitos com deficiência intelectual, passaram a ser um tema de 

estudo. Sem supervalorizar o papel da educação, como única responsável por uma sociedade mais 

justa, e sem ingenuidade sobre a função redentora da escola, acreditamos numa perspectiva 

freireana de que “se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a 

sociedade muda” (FREIRE, 2000). Nossa motivação é alimentada pela utopia de uma escola para 

todos, com a garantia de acesso, permanência com efetiva aprendizagem, numa relação de ensino 

que promova o potencial de cada um, no reconhecimento da diversidade humana e das diferenças. 

Assim, o objetivo é apresentar um cenário teórico, por onde se entrecruzam e dialogam ideias e 

noções, sobretudo no que se refere à escola e à escolarização, expostas nas obras de três autores: 

Helena Antipoff (1892 - 1974), Lev Vigotski (1896-1934) e Paulo Freire (1921- 1997). Vale 

ressaltar que esses autores não se restringiram apenas à pesquisa teórica, mas tiveram uma atuação 

prática. O foco desta investigação bibliográfica está na abordagem de conceitos, ações, perspectivas 

que dialoguem entre si e no contexto da inclusão escolar. Os três estudiosos contribuem 

significativamente para a discussão, na medida em que pensaram no papel da educação e da escola 

como um fazer e um lugar com grande potencial para o desenvolvimento humano. Apresenta-se, 

então, uma reflexão a respeito de proposições analisadas por eles e os processos de escolarização de 

alunos com deficiência intelectual, considerando escolarização – ensino e aprendizagem – como 

uma força potente, que impulsiona o desenvolvimento humano. Assim, a escola e toda sua dinâmica 
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são tidas aqui como fatores que têm um papel fundamental na vida dos estudantes, para além 

do contexto acadêmico. 

Contato: marinmarcia@ig.com.br 

  

mailto:marinmarcia@ig.com.br
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TÍTULO: NAS RELAÇÕES DIALÓGICAS: POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO DE UMA 

CRIANÇA COM AUTISMO  

 

AUTORIA: Helen Cristina Correia 

PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA. CRIANÇA. INCLUSÃO. LINGUAGEM. 

Resumo O presente trabalho refere-se a um recorte da dissertação de mestrado cujo objetivo geral 

consistiu em analisar o processo de inclusão de uma criança com laudo médico de autismo na 

educação infantil, visando a repensá-lo, tendo por base a visão de mundo infantil. Empenhamo-nos 

em conhecer a infância da criança com autismo, analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas na 

educação infantil em relação a essa criança e discutir aspectos referentes às implicações do processo 

de inclusão à constituição da subjetividade da criança. Utilizamos como metodologia o estudo de 

caso do tipo etnográfico devido à possibilidade de captar as particularidades, as singularidades que 

envolvem a escuta das vozes dos sujeitos. Para tanto, foi escolhido um centro de educação infantil 

no município de Vitória/ES. O trabalho se desenvolveu pela perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano em Psicologia por acreditar que essa corrente teórica permite reconhecer 

a criança como sujeito social, histórico e produtor de cultura. Os dados foram organizados a partir 

de eixos de trabalho, para fins deste artigo, apresentaremos questões que respaldam as discussões 

sobre o eixo da linguagem. A linguagem ocupou um lugar central na pesquisa e se refere às 

palavras, expressões, “repetições”, utilizadas pela criança para se comunicar e se referir a como ela 

se sente e pensa sobre o espaço escolar. Reporta-se, também, às manifestações da criança que 

possibilitam ouvir/escutar o que ela quer dizer não apenas pela via oral. Este estudo indicou que a 

criança, sujeito desta pesquisa, reconhece a escola como espaço significativo para ela, contudo é 

necessário que o planejamento das práticas pedagógicas se efetive num olhar voltado para a sua 

maneira própria de aprender, levando em consideração o fato de ser criança, estar na infância, antes 

de ter uma deficiência. Encontramos pistas que possibilitam compreender que, no processo de 

apropriação do conhecimento e de constituição da subjetividade, é fundamental abrir espaço para as 

manifestações das crianças que se materializam nas relações dialógicas, na linguagem, pois os 

sujeitos são interativos e envolvidos nos processos históricos e sociais em que estão inseridos. 

Contato: HELEN.CORREIA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FORMAÇÃO DO PROFESSOR E DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: (RE)CONSTRUINDO SABERES  

 

AUTORIA: Tarciana Angelica Lopes Silva; Neiza de Lourdes Frederico Fumes  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. FORMAÇÃO CONTINUADA 

Resumo Em um ambiente escolar devem ser oferecidas oportunidades de participação igualitária a 

todos os alunos de acordo com suas capacidades e dificuldades. Assim, a escola e o professor têm 

um papel importante no processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. Quando se trata da 

deficiência intelectual percebem-se ainda alguns conceitos de cunho médico e a ideia de limitações 

cognitivas que impedem a aprendizagem destes alunos. A presente pesquisa teve como objetivo 

analisar a reconstrução dos conhecimentos de professoras-cursistas acerca da deficiência intelectual 

em um curso de formação continuada. Foram considerados os seguintes aspectos: os conhecimentos 

prévios das professoras sobre deficiência intelectual e a reconstrução destes conhecimentos. Este 

estudo foi baseado na pesquisa qualitativa com abordagem do estudo de caso, envolvendo uma 

turma de 25 professoras-cursistas de um pólo situado em uma cidade do Estado de São Paulo. 

Trata-se de um curso de formação continuada para o atendimento ao aluno com deficiência 

intelectual, dentro do paradigma da educação inclusiva, e realizado pela modalidade de educação à 

distância. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: o questionário aberto aplicado 

no início da formação e as atividades realizadas por cada professora-cursista dentro do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA. A análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdos 

(categorias). O surgimento de novos elementos e a (re)significação dos conhecimentos, demonstram 

a importância da formação continuada ao disponibilizar discussões sobre a deficiência intelectual. 

Esta mudança é verificada ao transpor a ideia primária de um modelo eminentemente médico em 

que a deficiência intelectual era considerada como transtornos e doenças mentais, restrições na 

aprendizagem dos sujeitos e limitações no funcionamento intelectual. Com o processo de formação 

as professoras-cursistas modificaram seus conceitos e acrescentaram alguns elementos a estes. Estas 

mudanças são perceptíveis na sinalização dos aspectos associados à oportunidade de aprendizagem 

e desenvolvimento, enfatizando as capacidades e as potencialidades das pessoas com deficiência 

intelectual, e não apenas suas dificuldades e limitações. Considerando os desafios atuais da escola, a 
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formação continuada deve envolver a equipe escolar como um todo e deve atuar no sentido de 

prepará-la para atuar da melhor forma com a diversidade. 

Contato: TARCI.LOPES@EMAIL.IT; neizaf@uol.com.br 
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TÍTULO: INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA: AVANÇOS NA 

QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

AUTORIA: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS, MARTA BURDA SCHASTAI, ZÉLIA MARIA LOPES 

MAROCHI; Gilmar de Carvalho Cruz  

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- ENSINO APRENDIZAGEM INCLUSÃO. 

Resumo INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA: AVANÇOS NA 

QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM FARIAS, E.R.S.-UEPG SCHASTAI, M.B. – 

SEED MAROCHI, Z.M.L.-UEPG O relato apresenta experiência de inclusão escolar de alunos com 

deficiência em classes regulares na rede municipal de ensino do município de Ponta Grossa - 

Paraná, Brasil, no período de 2004 a 2012. No ano de 2005, a Secretaria Municipal de Educação, 

numa perspectiva inclusiva e com o objetivo de romper com uma política de segregação de crianças 

com deficiência, assumiu o desafio proposto pelo Ministério da Educação, de acolher todas as 

crianças com deficiências em turmas regulares dos anos iniciais do ensino fundamental, 

oportunizando-lhes o acesso ao currículo da escola formal e a convivência com colegas da mesma 

faixa etária. São analisadas as políticas públicas adotadas pelo município de Ponta Grossa para 

atendimento educacional especializado dos alunos com deficiência intelectual e seu desempenho 

acadêmico. Destaca-se: a) implantação das salas de recursos multifuncionais para o atendimento 

especializado dos alunos no contraturno das aulas regulares; b) formação continuada de professores 

de turmas regulares e de salas de recursos multifuncionais; c) instituição da presença de professor 

de acompanhamento específico para oportunizar acesso ao currículo para os alunos com 

dificuldades significativas de relacionamento e/ou aprendizagem em uma turma regular. Em relação 

ao desempenho dos alunos percebeu-se que aproximadamente 75% demonstraram avanços 

acadêmicos significativos e as mesmas dificuldades apresentadas pelos colegas sem deficiência. Ao 

se analisar perfil dos alunos que não conseguiram atingir um avanço significativo percebeu-se 

dentre os motivos que interferiram no processo ensino-aprendizagem: a) número excessivo de faltas 

do aluno; b) ausência de valorização da escolarização por parte da família; c) dificuldade de 

entrosamento entre escola e família; d) descrença da escola quanto à aprendizagem do aluno. Após 

a implantação de uma política inclusiva no município de Ponta Grossa algumas barreiras foram 

derrubadas. Entre elas, a ideia de que o aluno com deficiência não aprende e não pode conviver com 
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os demais alunos e a concepção de formação continuada de professores com enfoque 

exclusivamente voltado para a deficiência e não para o processo ensino-aprendizagem. Entretanto, 

cabe ressaltar que embora os avanços sejam significativos e todos os alunos com deficiência tenham 

sua matrícula garantida ainda há muito que aprimorar para que se tenha uma escola pública de 

qualidade para todos. Palavras-chave: Deficiência intelectual; Ensino-aprendizagem; Inclusão . 

Contato: BETY.FARIAS@BOL.COM.BR; MARTASCHASTAI@GMAIL.COM; ZMAROCHI@UOL.COM.BR 
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TÍTULO: Sujeito-agente da própria inclusão  

 

AUTORIA: HELAINE DE FÁTIMA DA SILVA, MARIALICE RESENDE GIOVANI 

PALAVRAS-CHAVE: ESTIMULAÇÃO SENSORIAL; INCLUSÃO; DIREITOS 

Resumo Sujeito-agente da própria inclusão – uma experiência pessoal bem sucedida Ser criança, 

órfã e deficiente visual é uma experiência muito dolorosa. Não se identificar com seus pares, não se 

sentir pertencente, tornaram-se desafios que desde muito cedo precisaram ser vencidos por uma 

questão de sobrevivência. Cursar a Faculdade de Educação Física custou sacrifícios que 

inviabilizaram uma interação saudável e necessária. Passar de aluna deficiente para professora 

deficiente, numa escola que atende também alunos deficientes, na rede pública de ensino foi um 

marco, uma superação. Tal admissão se deu por concurso em 1995 e passo assim a integrar a equipe 

de Atendimento Educacional Especializada – AEE- da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

trabalhando com crianças de 0 a 4 anos. Cursar Especialização em Educação Física para Portadores 

de Necessidades Especiais e, em Psicopedagogia, concomitantemente à prática da docência foram 

somando bagagem e consolidando esta prática. Com o objetivo de estimular crianças de 0 a 4 anos 

em seus aspectos sensório, afetivo, psicomotor e cognitivo, em 2007 tem início o desenvolvimento 

do projeto “Um toque muito especial”. O projeto é desenvolvido em Taguatinga, cidade satélite de 

Brasília – DF, no Centro de Educação Infantil e tem como metodologia o trabalho através de 

massagem, estimulação tátil-cinestésica, estimulação visual e sonora, bem como atividades lúdicas. 

Dentre as crianças atendidas, algumas apresentam patologias como síndrome de Down, paralisia 

cerebral, autismo, cegueira, surdez e/ou algum atraso no desenvolvimento neuro psicomotor. Estas 

chegam ao Centro por encaminhamento médico. O atendimento é individual, em sessões de 

cinquenta minutos, uma ou duas vezes por semana. O ingresso no projeto se dá por avaliação 

diagnóstica por equipe multidisciplinar: Psicóloga, Psicopedagoga, Educadora Física e Assistente 

social. O acompanhamento das intervenções é registrado diariamente e uma reavaliação é feita a 

cada final do período letivo para redirecionamento das intervenções até que as crianças sejam 

encaminhadas para salas de educação infantil inclusiva. As famílias são orientadas sobre a 

importância de estimularem a criança, em casa, no dia a dia. São informadas, também, dos direitos 

legais do deficiente e das formas de usufruir daqueles benefícios. Como resultados desta prática em 

um total de 172 crianças atendidas até o presente momento, 75% ingressaram em salas de aula do 
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Ensino Regular e aquelas que ainda não conseguiram passaram a integrar outros programas 

do Centro. 

O trabalho de conscientização com as famílias tem apresentado resultados que se verificam na 

busca efetiva pelo cumprimento dos direitos legais do deficiente. Somos agentes de mudança e não 

me furto à responsabilidade que me compete, então, estou cursando Faculdade de Direito para 

enfrentar novos desafios. 

 

Contato: HELAINEFSILVA@GMAIL.COM; MARIALICE_RG@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: Papel da família na inclusão escolar de crianças/jovens com Síndrome de Asperger  

 

AUTORIA: Júlia Vinhas 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, SINDROME ASPERGER, FAMÍLIA, ESCOLA 

Resumo A presente comunicação surge com base na minha experiência pessoal enquanto psicóloga 

clínica de crianças/jovens com o diagnóstico de Síndrome de Asperger. Com o aumento 

significativo de diagnósticos de Síndrome de Asperger, é fundamental saber como integrar estes 

alunos na comunidade escolar. A inclusão destas crianças requer, acima de tudo, a aceitação de 

todos sermos uma parte especial desta missão. No processo de inclusão é necessário o apoio dos 

professores e outros profissionais, no entanto, gostaria de salientar o importante papel da família 

neste processo. Ninguém melhor que a família para prestar todas as informações sobre a 

criança/jovem, os seus interesses, competências, dificuldades e ritmos pois cada criança/jovem com 

Síndrome de Asperger tem as suas peculiaridades. Desta forma, a família deverá ser parceira da 

escola, sendo a casa o lugar onde se motivam, despertam e consolidam aprendizagens. Para a 

criança/jovem com Síndrome de Asperger é necessário que tudo o que é ensinado ganhe 

significado. Deste modo, à que estar preparado e ensinado a interpretar as expressões não verbais e 

emoções, área onde podem apresentar mais dificuldades. Quando estas competências não estão bem 

desenvolvidas é frequente aparecerem alguns sinais de depressão e isolamento. Assim, é necessário 

que a inclusão de crianças com Síndrome de Asperger na comunidade escolar aconteça o mais 

precocemente possível, de forma a aprimorar o contato com colegas e possíveis conflitos que 

possam surgir. Claro que será necessário uma orientação constante por parte dos professores mas 

também da família. Em geral as crianças/jovens com Síndrome de Asperger são protegidas, exigem, 

mas não são exigidas, isso é um erro que na maioria das vezes parte de casa. Elas deverão ter 

direitos, deveres e obrigações como todas as outras crianças. Contudo, para que isso aconteça de 

forma natural é necessário que a família exerça um papel muito importante: a consciencialização da 

criança/jovem sobre a sua condição. Estas crianças/jovens pelas suas peculiaridades estão sujeitas a 

mais situações de conflito e rejeição. Cabe à família explicar, interpretar com as crianças as reações 

dos outros. 

Saber mais sobre si mesmo irá facilitar à criança/jovem aceitar as suas limitações. É necessário que 

a Família e Professores destas crianças/jovens compreendam que existe uma perturbação de 

desenvolvimento que afeta o comportamento da criança. É importante compreender e desenvolver 
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um trabalho educacional individualizado. Em consulta, é muitas vezes frequente perceber a 

preferência das crianças por determinados professores. São estes aqueles que melhor os 

compreendem, que melhor compreendem a Síndrome de Asperger. Também aqui a família pode ser 

uma grande ajuda, valorizando e facilitando a proximidade do aluno ao professor. Formas 

adequadas de acompanhamento, tratamento e de apoio educacional podem colaborar e muito para o 

desenvolvimento global destas crianças e jovens. Segundo Vigotski, a interação com outras pessoas 

e a mediação da aprendizagem são imprescindíveis para que exista a possibilidade destas 

crianças/jovens se desenvolverem plenamente em todas as áreas, descobrindo, inclusive, o seu 

maior potencial para também oferecerem a sua colaboração à sociedade à qual pertence. É 

fundamental ter noção que o objetivo não é tornar estas crianças/jovens iguais aos seus pares, mas 

torná-los, com todas as suas limitações e competências, uma parte integrante da sociedade. No final 

da comunicação serão apresentadas estratégias para a família como forma de facilitar o processo de 

motivação, aprendizagem e integração na escola. 

 

Contato: JULIA_VINHAS@HOTMAIL.COM 

 

 

 

  



 

PARTE III  | Pág. 324  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

TÍTULO: DA MESMA EDUCAÇÃO PARA TODOS À MELHOR EDUCAÇÃO PARA 

CADA UM: A ESCOLA NOVA DE FARIA DE VASCONCELLOS  

 

AUTORIA: Lúcia Ferreira; Ana Paula Cotovio; Carlos Meireles-Coelho 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUIDADE, EDUCAÇÃO PARA TODOS, NOVA 

LITERACIA, ESCOLA NOVA DE FARIA DE VASCONCELLOS 

Resumo A Unesco assumiu desde 1975 a democratização da educação em que a igualdade de 

oportunidades não é mais a mesma educação igual para todos mas a melhor educação para cada um, 

não bastando para isso que a escola dê acesso, mas compense os que têm mais dificuldades para que 

todos tenham sucesso em todos os níveis. Seguiu-se a mudança de paradigma proposta no Relatório 

Warnock (1978). A Declaração “Educação para todos” (1990), a Declaração de Salamanca (1994) e 

a Declaração de Dakar (2000) possibilitaram no início do séc. XXI que todos falemos em 

«equidade» e «inclusão», que têm uma história que nos pode ajudar na inovação e a vencer as 

resistências à «utopia necessária» que deve ser a educação para todos. Acompanha-se a evolução 

dos modelos dos séc. XX e XXI, centrados uns no currículo igual para todos e outros no 

desenvolvimento das competências de cada um, orientado este para uma cada vez melhor inclusão 

ao longo da vida. A abordagem histórica e dos modelos é um contexto para melhor compreender as 

práticas. Apresenta-se o estudo de caso «Uma escola nova na Bélgica» (1912-1914), descrito pelo 

fundador e diretor dessa escola dos arredores de Bruxelas, o português Faria de Vasconcellos, que, 

pela prática educativa dessa escola constituiu um modelo «pioneiro da educação do futuro». 

Descreve-se o modelo pedagógico e as práticas de uma educação inclusiva que parte da experiência 

de cada um, que orienta cada aluno respeitando o seu próprio ritmo e o avalia, sobretudo, em 

relação ao seu próprio desenvolvimento. Analisa-se o conjunto de práticas implementadas nessa 

escola, particularmente a aprendizagem a partir da experiência, o papel do trabalho na escola e o 

papel da escola na preparação para o trabalho na sociedade, o sistema de autonomia e 

responsabilidade, as turmas móveis e acompanha-se a evolução desse modelo ao longo do século 

XX. O movimento da escola nova na Europa, depois da I Guerra Mundial, procurou, sobretudo nos 

países de influência francesa, cingir-se à própria escola, onde se valorizava o que se chamou de 

«métodos ativos» numa «escola ativa» muito igual para todos. Compara-se com o que na Alemanha 

se chamou ensino dual que procura a síntese entre estudo e trabalho. Esta escola nova desenvolveu 

práticas educativas num modelo de educação inclusiva pertinente, combinando qualidade e 
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equidade, constituindo um exemplo de “boas práticas” para a diminuição de barreiras à 

inclusão e à promoção da aprendizagem e da participação. 

Contato: LUCIAMEALHADA@GMAIL.COM; 

LC.ANAPAULA@GMAIL.COM; 

CARLOSMEIRELESCOELHO@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Promover a inclusão com aplicações para dispositivos móveis: vox4all, um estudo 

de caso  

 

AUTORIA: Mafalda Mendes, Secundino Correia, Armanda Quintela  

PALAVRAS-CHAVE: VOX4ALL, COMUNICAÇÃO 

AUMENTATIVA E ALTERNATIVA 

Resumo A comunicação é um processo complexo e fundamental para o desenvolvimento das 

relações humanas. Na hora de comunicar o meio mais utilizado é a fala. Falar potencia não só as 

interações humanas, a participação ativa na sociedade, mas também o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e de pensamento, possibilitando a concretização de novas e mais complexas 

aprendizagens. No entanto, um número significativo da população não é capaz de comunicar 

através da fala. Pode tratar-se de pessoas totalmente incapazes de falar ou de casos em que a fala 

não é suficiente para preencher todas as funções comunicativas. Atendendo a esta problemática, a 

Imagina desenvolveu um software para dispositivos móveis, tablets e smartphones - o Vox4all. Este 

software tem como principal objetivo dotar os indivíduos que não têm um meio de comunicação 

eficaz de um sistema de comunicação capaz de substituir ou complementar capacidades de 

comunicação insuficientes. Este software é o primeiro em Portugal a abordar estas questões. 

Contudo, desenvolver um software deste tipo, com recurso a meios tecnológicos tão recentes, 

carece de investigação e consequente validação dos seus benefícios. 

O objetivo da aplicação não é por si só garantia de promoção de inclusão. É necessário que tudo o 

que envolva a sua criação favoreça a inclusão, escolhendo os meios adequados para que o objetivo 

possa ser alcançado. Assim, foi desenvolvido um plano de sessões com três instituições para testar o 

Vox4all com oito indivíduos, que apesar de sofrerem de diferentes patologias, têm em comum a 

ausência de um meio de comunicação eficaz. Estas sessões são dirigidas por terapeutas da fala que 

estão a incluir o Vox4all nos seus planos de intervenção. De quinze em quinze dias assistimos às 

sessões para observar a evolução e receber o feedback dos profissionais, mas também dos 

utilizadores. O objetivo é melhorar a aplicação para que ela responda às reais necessidades dos seus 

utilizadores. Isso envolve redesenhar funcionalidades, implementar novas e prever diferentes 

formas de interação. Para este trabalho de investigação estruturado, recorremos ao estudo de caso de 

caráter exploratório como estratégia de investigação. O estudo de caso é abordado por vários 

autores, como Yin e Stake, para os quais um caso pode ser algo bem definido e concreto, como uma 
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pessoa, ou um grupo de profissionais, mas também pode ser algo menos definido ou definido 

num plano mais abstrato, como um programa ou um conjunto de programas, processos de 

implementação ou outra categoria que remeta para uma unidade de análise. Até ao momento já 

chegámos a algumas conclusões, nomeadamente que o uso de alta tecnologia absolutamente 

massificada na sociedade é uma abordagem que bem trabalhada trará certamente benefícios para 

estas pessoas, mas também para aqueles que os rodeiam. 

 

Contato: MAFALDA.MENDES@IMAGINA.PT; SECUNDINO@IMAGINA.PT; 

ARMANDA.QUINTELA@IMAGINA.PT 
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TÍTULO: DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA EM UM CONTEXTO DE DIVERSIDADE  

 

AUTORIA: Mônica de Carvalho Magalhães KASSAR; Fernanda Gomes SERAFIM; Rafael Verão 

FRANÇOZO 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; EDUCAÇÃO BÁSICA; POLÍTICA EDUCACIONAL 

Resumo Em 2007, o governo brasileiro lançou um programa nacional que incentiva a matrícula de 

todas as crianças, inclusive com deficiências, em escolas comuns públicas. Tal política, conhecida 

como “Educação Inclusiva”, faz parte de um conjunto de ações do governo federal, para o 

cumprimento de metas estabelecidas para a universalização da educação básica. No Brasil, há um 

regime de colaboração entre entes federados na implantação das políticas sociais, de modo que o 

município é a instância responsável pela implementação da política educacional. Este trabalho tem 

por objetivo apresentar uma investigação acerca da implantação da política de “Educação Inclusiva” 

em um município do interior do Brasil. Para seu desenvolvimento foram analisados dados 

estatísticos oficiais, entre os anos de 2007 e 2012, coletados a partir dos portais do Governo 

Federal. Foram consideradas as variações no período das categorias: tipo de atendimento: escola 

especial, classe regular com apoio de sala de recursos e classe regular sem apoio; alunos: tipo de 

deficiência; matrículas: dependência administrativa, estabelecimentos, turmas e localização – rural 

ou urbana. Esses dados foram analisados considerando-se os documentos do governo federal, as 

orientações internacionais e as propostas educacionais do município estudado. Como suporte 

teórico-metodológico, partiu-se de uma concepção histórico-dialética de análise de sociedade. Por 

esta perspectiva, entende-se que há disputas e tensões na relação entre as políticas municipais, 

nacionais e documentos internacionais. Os documentos registram aspectos da história de 

determinado momento e sociedade (Bakhtin, 1992), portanto nesta pesquisa, estes foram analisados 

tomando por base o contexto histórico de sua produção. Como resultado, verificou-se que o 

município tem se organizado de modo a implantar a política proposta do governo federal. Essa 

organização dá-se tanto na produção de documentos regulatórios e orientadores, quanto na 

organização de serviços de atendimento a alunos com deficiências. A despeito da aquiescência à 

política de incentivo à matrícula de alunos em escolas comuns, no período não foi registrada 

diminuição de matrículas na escola especial da região. Em relação aos alunos com deficiências 

matriculados nas escolas comuns, verificou-se que grande parte encontra-se nas primeiras séries da 
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educação básica, indicando que sua matrícula não tem garantido o acesso aos níveis mais 

altos de escolaridade. 

Contato: MONICA.KASSAR@GMAIL.COM; SERAFIM.FERNANDAGOMES@GMAIL.COM; 

RAFAEL.FRANCOZO@IFMS.EDU.BR 
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TÍTULO: Resultados da Monitorização-com base-no-currículo enquanto abordagem escolar 

para a identificação de alunos em risco de desenvolverem dificuldades de aprendizagem específicas 

na leitura  

 

AUTORIA: Ana Paula Loução Martins & Rosa Mendonça  

PALAVRAS-CHAVE: RISCO-NA-LEITURA; MONITORIZAÇÃO-COM-BASE NO-CURRÍCULO 

Resumo Esta comunicação tem por finalidade apresentar resultados dum projeto de investigação 

desenvolvido pela Universidade do Minho com os 12 agrupamentos de escolas do Concelho de 

Braga. Este projeto investiga a utilização da monitorização-com-base-no-currículo enquanto 

abordagem escolar para a identificação de alunos em risco de desenvolverem dificuldades de 

aprendizagem específicas na leitura num contexto preventivo (de resposta-à-intervenção). 

Consideraram-se alunos em risco, aqueles que apresentaram resultados abaixo do percentil 20. Os 

dados aqui apresentados foram recolhidos ao longo de dois anos letivos, com a utilização de provas 

de monitorização-com-base-no-currículo (Deno, 1985) denominadas de CBM- MAZE 

(compreensão) e CBM- oral (fluência), desenvolvidas para o estudo. Participaram 1400 alunos do 

Ensino Básico a frequentarem o segundo e o terceiro anos de escolaridade respetivamente no ano 

2011-2012 e 2012-2013. Resultados preliminares do primeiro ano do estudo permitem concluir, em 

relação à compreensão da leitura (CBM- MAZE), para os 1400 alunos do 2º ano do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, que: 1) a prova de MBC- MAZE, aplicada em contexto de sala de aula em grupo, é 

económica, fácil de aplicar (em cerca de 15 minutos explicámos e aplicamos os três textos que 

constituíam a prova por nós desenvolvida) e teve uma ótima aceitação por parte dos alunos e dos 

professores; 2) na primeira aplicação, os alunos em risco presentaram um resultado médio de 2,67 

(DP = 1,26) respostas corretas, enquanto os alunos que não estão em risco um resultado de 8,03 (DP 

= 2,59); 2) na segunda aplicação os alunos em risco presentaram um resultado de 4,58 (SD= 1,44), 

enquanto os alunos que não estão em risco um resultado de 10,37 (DP = 2,97), o que mostra o 

distanciamento grande entre ambos. No segundo ano do estudo, numa amostra de 146 alunos, foi 

aplicada uma prova MBC- oral no início e no final do 3º ano de escolaridade, que permite indicar 

que: 1) no início do ano letivo a média dos resultados dos alunos em risco foi de 46,59 (DP=9,60) 

palavras corretas por minuto (pcpm), ao passo que a média dos alunos que não estão em risco foi de 

94,79 (DP=22,84) pcpm; 2) em média, o resultado dos alunos em risco no final do ano letivo foi de 

56,38 (DP=12,92), e o resultado dos restantes alunos foi de 107,64 (DP=23,73) pcpm; 3) 
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Considerando a amostra na sua totalidade, no início do ano letivos os alunos leram 85,21 (DP 

= 28,41) pcpm enquanto no final leram 97,46 (DP = 30,07) pcpm; 4) 103 (70,55%) alunos não 

atingiram o objetivo das 110 pcpm; 5). Estes resultados referentes à fluência são particularmente do 

interesse dos professores pois o Ministério da Educação estabeleceu como meta curricular para a 

leitura (feita a partir de um texto), para o final do 3º ano, as 110 palavras lidas por minutos. 

Adicionalmente, este estudo está a revelar-se uma oportunidade de os professores conhecerem uma 

forma de monitorizarem a leitura e de compreenderem a sua utilidade para a aprendizagem na sala 

de aula, nomeadamente para os alunos que se apresentam em risco. 

Contato: APMARTINS@IE.UMINHO.PT; ROSAMENDONCA@YMAIL.COM 
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TÍTULO: O processo de reinserção escolar de alunos com doença crônica: em foco a ação 

pedagógica voltada para discentes com anemia falciforme  

 

AUTORIA: Antonilma Santos Almeida Castro / Alessandra Santana Soares e Barros  

PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA FALCIFORME. SAÚDE DO ESCOLAR. DOENÇA CRÔNICA. AÇÕES 

PEDAGÓGICAS. REINSERÇÃO ESCOLAR. 

Resumo Neste texto, apresentam-se resultados parciais da pesquisa em Educação, a qual tem como 

objeto de estudo os impactos da anemia falciforme (AF) no contexto educacional, com foco nas 

ações pedagógicas dirigidas para o aluno com AF no contexto escolar. O objetivo é analisar ações 

realizadas pela escola/professor no processo de reinserção escolar do aluno com AF no retorno às 

aulas após episódio de crise. Os eixos teóricos partem do princípio de que a saúde não se sustenta 

na ausência de doença e a educação deve se ancorar em bases propiciadoras de reflexão, 

emancipação e participação do aprendente, aqui focalizado pelo discente com doença crônica, mais 

especificamente, com AF, considerado como aluno com necessidade educacional especial (NEE). O 

arcabouço teórico circunda os escritos de Habermas (1992, 1994), Freire (1998), Moreira e Candau 

(2003), Cortesão (2006) e Barros (2007, 2009) no que se refere aos aspectos educacionais. Para 

referendar os estudos sobre a tríade saúde-doença-cuidado, recorre-se a Scliar (2007), Almeida 

Filho (2010, 2004), Canesqui (2007), Castellanos (2007) e Kikuchi (2003). Stoer & Magalhães 

(2005), Goffmam (2008) e Crochík (2011) auxiliam na discussão quando se trata da diversidade, 

estigmatização e exclusão social. A pesquisa é descritiva, com abordagem qualitativa, realizada por 

meio do estudo de multicasos, destacando a importância de se estar in situ e se fazer uma descrição 

dos dados produzidos por meio de observação participante no espaço escolar, da análise de 

documentos escolares (diários de classe e registro de desempenho do aluno), da aplicação de 

entrevistas a professores, diretores e coordenadores. Nesta produção, tem-se a análise de parte das 

entrevistas e da observação. 

Os espaços de coleta foram as escolas públicas municipais. Os resultados parciais apontam a 

invisibilidade da doença no contexto escolar, gerando a necessidade de formação docente voltada 

para o atendimento educacional aos alunos com doenças crônicas, no caso em questão, a AF, 

aspecto que implica maior envolvimento entre as áreas de educação e saúde. Mostram também que 

(i) as ações pedagógicas são realizadas na perspectiva do que é chamado por Habermas de ação 
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pautada na racionalidade instrumental e (ii) o professor considera a família como elemento 

fundante para o desenvolvimento do processo de escolarização. 

 

Contato: ANTONILMA.ALMEIDA@BOL.COM.BR / ALSSB@UFBA.BR 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE NO LIVRO DIDÁTICO DE 

PORTUGUÊS  

 

AUTORIA: CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO / IRENILZA OLIVEIRA E OLIVEIRA 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DIVERSIDADE. PRECONCEITO. LIVRO DIDÁTICO DE 

PORTUGUÊS. 

Resumo A inclusão, segundo Carvalho (2005), é um termo polissêmico quanto à sua aplicação, 

podendo remeter aos espaços onde ocorre e aos sujeitos aos quais se refere. Aplicando-se esse 

termo ao campo educacional, tem-se a chamada educação inclusiva, conceito que, inicialmente, 

abarcava a inserção na escola de pessoas com deficiência e passa a abranger quaisquer pessoas que 

representem categorias excluídas histórica e socialmente do processo educacional (Martins, 2006; 

Silva & Reis, 2011). Assim, a política de educação inclusiva visa à garantia do acesso de todos os 

alunos à escola, independente de suas diferenças sociais, culturais, étnicas, raciais, sexuais, físicas, 

intelectuais, emocionais, linguísticas e outras (Dutra, 2008). Entendemos que, da mesma forma que 

a escola não pode ignorar essas diferenças nos processos pelos quais forma e instrui os alunos 

(Mantoan, 2006), os materiais pedagógicos utilizados nesse locus também não o podem. Todavia, 

além de a escola reconhecer o que é diferente, é necessário implementar “uma política favorecedora 

da diversidade” (González, 2002). Como se pode observar tal política em materiais pedagógicos e, 

mais especificamente, no livro didático, uma das ferramentas historicamente usadas para promover 

preconceitos? Nesse contexto, tem um papel importante o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), que define critérios de avaliação dos livros didáticos de distintas áreas do conhecimento 

distribuídos para escolas públicas brasileiras. Um desses critérios estabelece que “é expressamente 

vedado manifestar, nos seus próprios textos e ilustrações [...], preconceitos que levem a 

discriminações de qualquer tipo” (Guia do PNLD, 2010). Neste trabalho, pretendemos analisar 

como a diversidade se manifesta no livro didático de português (LDP) em relação à (não) 

representação de diversas categorias sociais e (não) veiculação de preconceitos e estereótipos. Do 

ponto de vista metodológico, utilizamos como corpus coleções de língua portuguesa do Ensino 

Fundamental 1 e 2 aprovadas pelo PNLD e utilizadas em escolas públicas brasileiras; nesse caso, 

examinamos o livro do aluno e o manual do professor. Como resultados preliminares, constatamos 

que aparecem textos/questões referentes à diversidade - étnica, regional, social, linguística, de 
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gênero - no LDP; porém, em alguns momentos, a discussão feita é superficial e ainda se 

evidenciam passagens que podem disseminar estereótipos e preconceitos, obstáculos à inclusão 

social (Crochík, 2011). 

Contato: CRYSTYCARVALHO@YAHOO.COM.BR; OLYVEYRAS@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: O DIAGNÓSTICO NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR - UMA 

REFLEXÃO NECESSÁRIA  

 

AUTORIA: KÁTIA REGINA DO CARMO PEREIRA 

PALAVRAS-CHAVE: DIAGNÓSTICO; AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA; CONCEPÇÕES DE 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO; INCLUSÃO 

Resumo Em nossa perspectiva teórica, o termo inclusão está associado à ideia de respeito às 

singularidades do sujeito. No cenário escolar, a inclusão passa pela elaboração do diagnóstico – 

instrumento que possibilita o sujeito acessar alguns direitos: sala de aula com número reduzido de 

alunos, atendimento em serviços especializados, entre outros. Refletir sobre diagnóstico, entretanto, 

traz algumas questões: Como se dá a construção do diagnóstico? Que bases teóricas dão suporte aos 

profissionais envolvidos? Que expectativas esses profissionais têm do seu trabalho? O diagnóstico 

favorece a aproximação do sujeito avaliador do avaliado – de sua singularidade? Esses 

questionamentos impulsionaram a pesquisa realizada junto às equipes que iniciam a construção do 

diagnóstico nas escolas públicas do Distrito Federal, no serviço identificado como Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA). O SEAA conta com equipes compostas por um 

psicólogo e um pedagogo que atuam diretamente na escola, e é comumente acionado para atender 

alunos em situação de “não-aprendizagem” visando à obtenção do diagnóstico. Compreender o 

processo de construção do diagnóstico realizado pelo SEAA, percebendo as concepções que o 

permeiam e as expectativas que o cercam, é o objetivo desse trabalho. Para alcançar tal propositiva 

foi necessária a aproximação dos sujeitos colaboradores da pesquisa: duas psicólogas e três 

pedagogas que atuam no SEAA, uma orientadora educacional e cinco professoras que tinham 

alunos encaminhados ou diagnosticados. A pesquisa se deu sob a orientação da Epistemologia 

Qualitativa de González Rey. A investigação usou instrumentos favorecedores da expressão dos 

sujeitos: entrevista, conversação, análise documental, sessão reflexiva, memorial e observação. 

Numa análise construtivo-interpretativa das informações, foi possível compreender que o processo 

de construção do diagnóstico ainda está centrado em aplicação de testes e provas padronizados, e 

pautado em concepções biologizantes, culpabilizadoras e limitadoras do sujeito – o que não 

colabora com a inclusão, tampouco contempla a expectativa do SEAA: a melhoria da qualidade no 

processo ensino-aprendizagem de todos os alunos. Para que o processo de construção do 

diagnóstico seja significativo à inclusão será necessário que o SEAA adote uma postura reflexiva 
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sobre a sua prática, busque uma fundamentação teórica que conflua para a mudança das 

concepções arraigadas e o favorecimento da compreensão do aluno avaliado como um sujeito de 

possibilidades. 

Contato: KATIAREGINA.DCP@GMAIL.COM 
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TÍTULO: AS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS DE ALUNOS SURDOS E A 

AMBIVALÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE PARES: DADOS DE UMA REALIDADE  

 

AUTORIA: EDINALMA ROSA OLIVEIRA BASTOS, THERESINHA 

GUIMARÃES MIRANDA 

PALAVRAS-CHAVE: EXPERIÊNCIAS CULTURAIS, SURDEZ, AMBIVALÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE 

PARES 

Resumo Este texto revela parte de uma pesquisa de doutorado cujo objetivo foi entender como 

ocorre a construção social de experiências culturais por alunos surdos que advogam em favor da 

chamada cultura surda. O campo discursivo foi subsidiado, principalmente, pela concepção 

semiótica da cultura apresentada por Geertz (2008) e por reflexões problematizadoras acerca da 

díade surdez-cultura surda (KLEIN e LUNARDI, 2006; SANTANA, 2007). A pesquisa aconteceu 

em uma cidade do estado da Bahia- Brasil e se trata de um estudo de caso etnográfico, desenvolvido 

mediante a observação participante e a técnica do grupo focal. O campo de pesquisa foi um espaço 

de Atendimento Educacional Especializado, do qual foram selecionados treze alunos surdos. Dentre 

as categorias que emergiram na análise, apresenta-se a “ambivalência nas relações entre os pares”. 

Tal categoria aponta para o paradoxo que se instituiu na relação entre pessoas surdas e entre surdos 

e ouvintes. Detectou-se que havia por parte dos alunos investigados a busca de uma suposta 

hegemonia cultural gerando, simultaneamente, condutas agregadoras e de rejeição em relação aos 

seus pares, demarcando assim a ambivalência nas manifestações desses alunos. O estudo sugere 

ainda que os contextos socioeducacionais e, mais enfaticamente, a escola devem problematizar 

essas questões para promoverem o diálogo entre lógicas distintas, nos seus espaços. Desse modo, é 

importante promover a superação de ideias que favoreçam o combate ao “outro diferente” e 

fomentar a lembrança de que as diferenças não devem transformar-se em entrave nas relações 

pessoais, no interior da escola, ou em outros contextos. A relevância da pesquisa reside, assim, na 

valorização das relações entre pares, fenômeno entendido pelas tramas do poder presentes nas 

interações. Essa idéia suscitou a problematização de visões etnocêntricas e o destaque para a 

convivialidade e certamente poderá instigar a busca de situações pedagógicas que potencializem a 

“boa convivência”, o que gerará desafios de ordem teórico-prático, no campo educacional, para os 

educadores e pesquisadores da área. 

Contato: NALMAROSA@BOL.COM.BR; TG.MIRANDA@UOL.COM.BR 
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Os processos de avaliação na educação infantil para a criança com deficiência, transtornos global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: Análise das narrativas dos professores de 

educação especial do município de Guarapari –ES, Brasil.  

 

AUTORIA: Suelen da Silva Sales e Sonia Lopes Victor  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 

EDUCAÇÃO INFANTIL, AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM, AVALIAÇÃO EDUCACIONAL. 

Resumo Os processos de avaliação na educação infantil para a criança com deficiência, transtornos 

global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: Análise das narrativas dos professores 

de educação especial do município de Guarapari –ES, Brasil. Sonia Lopes Victor Suelen da Silva 

Sales Universidade Federal do Espirito Santo – UFES Financiamento: Fundação de Amparo e 

Apoio à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) A política nacional de 2008 definiu os procedimentos 

em relação o atendimento educacional especializado, em relação as responsabilidades federais, 

estaduais e municipais e o público a ser atendido pelo atendimento educacional especializado. Umas 

das diretrizes que o documento procura definir é em relação à educação infantil, etapa em que deve 

ser considerado o desenvolvimento global da criança. Nesse sentido nosso objetivo será entender os 

processos de avaliação vivenciados pela criança com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na educação infantil. Sabemos que a política 

define três processos de avaliação no atendimento educacional especializado, a avaliação para 

aprendizagem; a avaliação para caracterização e diagnóstico e avaliação para o planejamento e 

apoio. Diante disso procuramos entender como esses processos acontecem na educação infantil e no 

primeiro ano do ensino fundamental à partir das narrativas dos professores de educação especial que 

atendem esses sujeitos nas SRM no município de Guarapari, que faz parte região metropolitana do 

Estado do Espírito Santo. Esses professores participaram de 11 encontros no modelo de grupos 

focais, promovidos pelo que se Observatório Nacional de Educação Especial, onde foram discutidos 

três eixos temáticos, a saber: formação de professores, avaliação e AEE. A abordagem histórico-

cultural e os estudos sobre a sociologia da infância foram os aportes teórico-metodológicos para 

esta investigação. As análises das narrativas dos professores de educação especial sugeriram a 

necessidade de articulação entre a educação especial e a educação infantil ao entender as 

especificidades da criança que estão nesse nível de ensino e seus processos de aprendizagem e 
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desenvolvimento que priorizam o cuidar e o educar e desenvolvimento global da criança. 

Também foi identificado que há uma necessidade de sistematização dos processos de avaliação no 

que diz respeito as bases teóricas utilizadas, os procedimentos e encaminhamentos e a elaboração de 

relatórios descritivos. Outro resultado encontrado é que os processos de avaliação ainda continuam 

com uma perspectiva da clínica focada em diagnóstico em que o aluno é julgado por suas 

limitações. Por isso é proposto uma avaliação com foco nos processos de ensino e que potencialize 

as possibilidades de aprender do aluno e a prática pedagógica. Palavras-chave: Educação especial, 

atendimento educacional especializado, educação infantil, avaliação de aprendizagem, avaliação 

educacional. 

Contato: SSUELEN32@YAHOO.COM.BR; SOLOVIC@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUIDADE E DIREITOS HUMANOS. NADA POR 

NÓS SEM NÓS  

 

AUTORIA: MARY DA SILVA PROFETA E MARILIA VILARDI MAZETO MAZETP  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUIDADE E DIREITOS HUMANOS 

Resumo EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUIDADE E DIREITOS HUMANOS. NADA POR NÓS 

SEM NÓS. 

PROFETA.M.S, & MAZETO.M.V.UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. FACULDADE 

DE FILOSOFIA E CIÊNCIA. UNESP/MARÍLIA/SP/BRASIL RESUMO Pesquisas mostram que 

neste século XXI, mais crianças vão às escolas, as famílias têm mais rendas, porque a mulher 

raramente é dona de casa, a mortalidade infantil diminuiu, e, enfim, a união entre vontade política e 

sensibilização dos governos está mudando o cenário caótico de muitos países. Neste sentido 

buscamos pesquisar se, a educação inclusiva se alia a equidade, direitos humanos e princípios 

éticos. O desenvolvimento muitas vezes amplia a desigualdade social e, por esta razão, o interesse 

em verificar nas escolas da cidade de Marília que possui 230 mil habitantes e, entre estes, estimativa 

de que 10% entre crianças, jovens e adultos em idade escolar tem alguma deficiência, se a 

desigualdade continua impactante, pois é sabido que muitas pessoas com deficiência, não recebem 

educação escolar em idade determinadas pelo sistema educacional vigente. A inclusão com 

equidade pressupõe imparcialidade, respeito ao direito de cada um com equivalência, vez que não 

se pode atuar com todos os diferentes, igualmente. A inclusão e equidade no Direito, por exemplo, 

objetivam uma aplicação justa do próprio Direito, mas não no que se refere apenas ao entendimento 

da lei, sua interpretação, mas sim de aplicação com justiça e preenchendo lacunas, brechas das leis. 

Na educação inclusiva estes pressupostos, leis e demais temas de Direito e Ética devem ser 

discutidos com alunos, familiares e todos os profissionais da educação. A experiência tem mostrado 

que a equidade tem papel fundamental para o crescimento educacional das pessoas com deficiência. 

Não é faz-de-contas. Não é modismo ou tendência momentânea. Também as pessoas com 

deficiência têm de participar. Não podemos falar por elas. Por essa razão, a importância da equidade 

na educação inclusiva que pode ser comparada à régua de Aristóteles que se junta à educação e aos 

direitos humanos adaptando-se a concretude da educação inclusiva. Os resultados dos estudos, 

ainda não têm sido tão favoráveis, mesmo assim, não acreditamos seja um simples passa tempo, vez 

que a acolhida nas escolas tem sido ampliada e, espera-se que haja uma tomada de consciência e 
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mais conhecimento da contribuição que educação inclusiva e equidade, com base nos direitos 

humanos éticos trarão à formação da hoje criança, ao cidadão de bem de amanhã, pois uma 

educação equânime tem essa composição que vai desembocar em uma sociedade melhor às futuras 

gerações. Palavras chaves: educação inclusiva, equidade e direitos humanos. 
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TÍTULO: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NAS SALAS DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA/BRASIL: 

primeiras aproximações  

 

AUTORIA: Mariza Borges Wall Barbosa de Carvalho; Regiana Sousa Silva; Rita Maria Gonçalves de 

Oliveira; Angélica Moura Siqueira Cunha 

PALAVRAS-CHAVE: ATENDIMENTO. SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL. ALUNOS COM NEE 

Resumo As políticas educacionais brasileiras vigentes, acompanhando tendências mundiais, 

preconizam a educação inclusiva. Um dos principais suportes para a implementação dessas políticas 

é o Atendimento Educacional Especializado-AEE, a ser desenvolvido, principalmente, nas salas de 

recursos multifuncionais-SRM. O projeto de pesquisa “Atendimento educacional especializado em 

salas de recurso multifuncionais nas escolas comuns no estado do Maranhão”, articulado ao projeto 

“Observatório nacional de educação especial: estudo em rede nacional sobre as salas de recursos 

multifuncionais nas escolas comuns” visa avaliar o programa de implantação dessas salas da 

Secretaria de Educação Especial/MEC, em âmbito estadual. Neste trabalho pretendemos 

caracterizar o AEE oferecido nas SRM, na Rede Municipal de Ensino do município de Imperatriz – 

MA/Brasil, a partir dos resultados da pesquisa qualitativa e colaborativa com grupos focais. A 

temática em questão foi discutida com vinte professores de SRM divididos nos turnos matutino e 

vespertino. Como eixo condutor da técnica, foram trabalhadas dezesseis questões disparadoras, 

sendo que neste artigo, analisaremos os discursos elaborados a partir das questões sobre: função da 

escolarização e do AEE; tipos de alunos e objetivos do AEE. Os dados coletados foram 

categorizados e organizados em quadros em aproximação à análise de discurso e temática. Os dados 

são discutidos a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008), da Declaração de Salamanca (1994) e de autores que refletem sobre a 

Educação Inclusiva. O estudo evidenciou que: os professores entendem que a função da 

escolarização dos alunos com Necessidades Educativas Especiais-NEE é ensiná-los como se ensina 

às outras crianças; o maior número de alunos atendidos nas SRM é dos que possuem Deficiência 

Intelectual; os docentes são cientes de que os objetivos e as atividades desenvolvidas na SRM 

devem estar de acordo com as peculiaridades e singularidades de cada um; e que fatores internos e 

externos à escola interferem no atendimento dos alunos com NEE. Assim, concluímos que os 
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professores evidenciaram esforço em compreender o trabalho que desenvolvem, mas também 

saberes práticos e teóricos a respeito deste atendimento. 
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TÍTULO: Da formação inicial à continuada: necessidades e desafios ao professor da Classe 

Hospitalar  

 

AUTORIA: Sheila Maria Mazer; Fátima Elisabeth Denari  

PALAVRAS-CHAVE: CLASSE HOSPITALAR; FORMAÇÃO DE PROFESSORES; EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Resumo Esta pesquisa visa compreender a formação de professores para a Classe Hospitalar 

buscando identificar de que forma essa formação, inicial e/ou continuada, contribui para a prática 

pedagógica nesse serviço da Educação Especial. Participaram desta pesquisa duas professoras que 

atuam em Classe Hospitalar, que realizaram uma entrevista coletiva áudio-gravada com questões 

centrais, o que promoveu a descrição de sua formação e sua prática pedagógica na Classe 

Hospitalar, sinalizando demandas, necessidades e desafios em sua atuação. A entrevista foi 

transcrita e passou à análise de dados segundo a metodologia de investigação fenomenológica. A 

discussão dos resultados revelou que a formação de professores, seja inicial ou continuada, para 

atuação em Classe Hospitalar, se constitui como um campo repleto de desafios cotidianos, sendo 

necessário repensar o perfil do professor que vai atuar nesse espaço. Isso porque os cursos de 

formação inicial de professores, mesmo que em Educação Especial, parecem não preparar os 

futuros professores para atender as necessidades educacionais especiais do aluno-paciente, sendo 

imprescindível a busca por formação continuada em serviço, para que seja possível atender as 

demandas e as especificidades do trabalho pedagógico no hospital para a clientela que atendem. 

Contato: SHEILAMAZER@FFCLRP.USP.BR; FADENARI@TERRA.COM.BR 
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TÍTULO: SUPERDOTAÇÃO &  DIVERSIDADE: UM ESTUDO DE CASO  

 

AUTORIA: FÁTIMA ELISABETH DENARI 

PALAVRAS-CHAVE:  

Resumo No aporte legal que atualmente rege a educação brasileira,  a superdotação (sobredotação) 

inclui-se no âmbito  da educação especial, tida como necessidade educativa específica, requerendo  

apoio educativo especializado. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo avaliar uma proposta 

de adaptação curricular para um aluno de  quarto ano do ensino fundamental de uma escola pública, 

identificado como superdotado. A proposta oferece atividades para adquirir conhecimentos extra-

escolares, nas áreas de física, matemática e tecnologia da informação, além de  habilidades de 

pensamento e sócio-emocionais que complementam o processo educacional formal, fundamentada  

na teoria ecológica do desenvolvimento. Considera-se a escola como um espaço social onde além 

dos conhecimentos acadêmicos, estão presentes elementos relacionais do impacto interacional 

vivenciado pelos sujeitos envolvidos: equipe escolar, professor,  aluno e sua família. As atividades 

estão adaptadas ao contexto sociocultural, contemplando tarefas de soluções de problemas, tomada 

de decisões, pensamento crítico e criativo,  comportamentos relacionados  às  rotinas de vida diária.  

A avaliação desta experiência tem mostrado algumas lacunas que vem sendo  trabalhadas em 

diferentes momentos da intervenção de forma a responder com efetividade, à diversidade. 

Contato: FADENARI@TERRA.COM.BR 
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TÍTULO: Diversidade Étnico-Cultural Brasileira: possibilidades de inclusão por meio do 

estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena  

AUTORIA: Teresa Jussara Luporini, Zélia Maria Lopes Marochi;Elizabeth Regina Streisky de Farias  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ÉTNICO-RACIAL – INCLUSÃO EDUCACIONAL E IDENTIDADE 

Resumo Diversidade Étnico-Cultural Brasileira: possibilidades de inclusão por meio do estudo da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena LUPORINI, T.J – UEPG MAROCHI, Z.M.L. – 

UEPG FARIAS, E. R. S. - UEPG Considerando a literatura especializada na área de formação de 

professores e as possibilidades de inclusão nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no período de 

2005 a 2012, a Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, no Paraná – Br, instituiu o 

projeto Diversidade Étnico-Cultural Brasileira: História e Cultura Afro-Brasileira e Indigena, 

visando promover a discussão de aspectos fundamentais da formação da sociedade e população 

nacional, apresentando como resultado, produções docentes adequadas à aplicação didático-

pedagógica, incorporando os princípios da inclusão educacional, relacionados à etnia. A opção 

metodológica foi o desenvolvimento de Grupo de Estudos e de Oficinas Pedagógicas, 

oportunizando a criação, o desenvolvimento e a análise de produções docentes referentes a 

temáticas étnico-raciais. Por meio de discussões, reflexões e atividades desenvolvidas em sala de 

aula foi possível que os professores observassem de forma crítica a relação entre o sistema escolar, 

a questão identitária (de alunos e professores) e as desigualdades raciais e étnicas presentes neste 

contexto. Segundo os professores participantes o impacto da execução do projeto pode ser 

observado tanto na vida pessoal e profissional quanto no espaço escolar. 

Conforme sua percepção: “a descoberta de que muitos escravos eram integrantes da nobreza 

africana, levantou autoestima dos alunos afrodescendentes”; “com o projeto desenvolvido os 

educandos se sentiram mais apaixonados por si próprios, pois com o conhecimento e a construção 

de sua identidade puderam perceber o quanto todos tem seu valor e que cada um contribui para o 

Brasil em que vivemos”; “... sou negra e gostei de me mostrar aos alunos e conseguir que os alunos 

afrodescendentes também se mostrassem aos colegas, como seres de valor, descendentes de uma 

raça forte que com suas mãos ergueu o país, em todos os sentidos”. 

 

Contato: TEJU.2012@HOTMAIL.COM; ZMAROCHI@UOL.COM.BR; BETY.FARIAS@BOL.COM.BR 
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TÍTULO: Cooperação entre famílias e escola: desenvolvendo parcerias eficazes  

 

AUTORIA: Clarisse Nunes, Isabel Amaral, Paula Jardim, Marcelina Souschek; Maria Judite Paulo, 

Patrícia Galvão 

PALAVRAS-CHAVE: COOPERAÇÃO; DOCENTES, FORMAÇÃO, PAIS, NEE 

Resumo Em Portugal, as famílias de crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), nomeadamente as que apresentam algum tipo de deficiência, não têm sido ativamente 

envolvidos na elaboração e avaliação dos Programas Educativos Individuais (PEI) dos seus filhos. 

Ainda que a atual legislação da Educação Especial (DL-3/2008) regulamente o envolvimento destas 

famílias no processo de elaboração de PEI, não existe um entendimento claro como é que 

efetivamente se pode desenvolver a cooperação entre estas e a escola. A Associação Pais-em-Rede, 

enquanto organização fundada em 2008 cuja principal finalidade é fortalecer as famílias de 

crianças/jovens/adultos com deficiência, tem desenvolvido ações que procuram encorajar e 

capacitar estas famílias a terem um papel mais ativo na inclusão de seus filhos. A implementação de 

cursos de formação teórico-prática corresponde a uma das ações em desenvolvimento. Esta ação 

está inserida no projeto “Escola-em-Rede: formação de professores”, o qual tem o financiamento da 

Fundação Calouste Gulbenkian e resulta de uma parceria estabelecida com a Escola Superior de 

Educação de Lisboa. Os cursos de formação decorrem em módulos de 25 horas e estão creditados 

pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Com estes cursos de formação 

pretende-se que os formandos (docentes com e sem especialização em educação especial) 

compreendam quais os papéis dos profissionais e pais no processo de inclusão dos seus filhos, mais 

especificamente como é que estes atores podem colaborar na elaboração e desenvolvimento de PEI. 

Presentemente estão concluídos os dois primeiros cursos de formação e os formadores são dois 

especialistas em Educação Especial e mães que frequentaram o nível III do projeto Oficinas de 

Pais/Bolsas de Pais. O primeiro curso de formação decorreu em novembro de 2012 e foi usado 

como um estudo exploratório. A sua avaliação ajudou-nos a compreender como é que os próximos 

podiam ser desenvolvidos. Os resultados preliminares deste curso revelaram-nos ser útil o 

envolvimento conjunto de pais e docentes em programas de formação relacionados com a 

elaboração de PEI. Indicou-nos ainda que: i) os docentes não têm uma imagem muito clara 

relativamente ao modo como podem envolver as famílias de crianças e jovens com NEE neste 

processo e ii) o trabalho prático desenvolvido durante o curso de formação foi visto como muito 
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positivo pelos formandos, e ajudou a compreender melhor as necessidades destas famílias e 

qual o seu papel na elaboração e desenvolvimento dos PEI de seus filhos. Nesta comunicação 

discutiremos os resultados da avaliação não só do estudo exploratório, como também as alterações 

introduzidas no 2º curso desenvolvido durante o mês de junho de 2013 e os seus resultados. 

Esperamos que os resultados dos cursos de formação nos permitam tecer orientações relativas à 

cooperação entre estas famílias e os serviços escolares. 

Contato: CLARISSE@ESELX.IPL.PT;ISABEL.MARIA.AMARAL@GMAIL.COM; 

PAULAVJARDIM@GMAIL.COM; SOUSCHEK@CLIX.PT; 

MARIAJUDITEPAULO@HOTMAIL.COM;PATRICIA.GALVAO@SAPO.PT 
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TÍTULO: Projeto Cão Especial em Centro de Educação Especial para Jovens e Adultos  

 

AUTORIA: Ana Maria Lopes; Tatiana Giovanini Garcia; Maria Ana Centrone Santini  

PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE ASSISTIDA POR ANIMAIS; ADULTOS ESPECIAIS; EDUCAÇÃO 

ESPECIAL; INCLUSÃO 

Resumo A Atividade Assistida por Animais (AAA) é descrita como o uso de qualquer espécie 

animal, desde que adaptada, com fins de recreação e socialização, possibilitando benefícios 

emocionais para os assistidos e a própria equipe de trabalho, sem objetivos terapêuticos. Pode ser 

realizada em hospitais, escolas, asilos, presídios e outras instituições. Existem relatos do século 

XVIII de teorias sobre a influência dos animais no tratamento de doenças mentais. No Brasil, o 

interesse pela prática surgiu nos anos 90, embora tenha sido utilizada em pacientes psiquiátricos no 

ano de 1955. O cão é a espécie mais utilizada para essa prática por ter espontaneidade instintiva, dar 

afeto incondicional e ser facilmente adaptável. Através dessa interação espera-se a melhoria da 

autoestima, desenvolvimento de habilidades e expressão das emoções com melhoria da qualidade 

de vida. O projeto Cão Especial faz parte das atividades de extensão universitária do Instituto de 

Biociências, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Botucatu, São Paulo, Brasil. É 

desenvolvido no CIEEJA (Centro de Integração e Educação Especial para Jovens e Adultos) desde 

2010 com participação de alunos voluntários e bolsistas dos cursos de graduação em Enfermagem e 

Medicina Veterinária. Atende atualmente 75 pessoas a partir de 18 anos com quadro de retardo no 

desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia cerebral, deficiência visual e auditiva, autismo, 

distúrbios e dificuldade de aprendizagem. O objetivo é treinamento e adaptação desses indivíduos 

para inserção no mercado de trabalho, partindo da premissa que todos podem aprender uma função. 

Nesse projeto os cães escolhidos são dois poodles, um schinauzer, um cocker spaniel e três sem raça 

definida. São de diferentes tamanhos e pelagens, para auxiliar na percepção das diferentes texturas e 

escolhidos pelo temperamento dócil e submisso, ausência de medo a estímulos visuais e sonoros, 

suportando o contato físico sucessivo e não manifestando agressividade frente à compressão de 

patas, orelhas e cauda. 

Antes da visita são levados a uma área destinada ao alivio das necessidades fisiológicas. Todos são 

castrados, vermifugados e vacinados e antes das visitas são banhados e vistoriados quanto à 

presença de ectoparasitas. As visitas são realizadas duas vezes por semana, com duração média de 

noventa minutos e os alunos divididos em grupos, sob a supervisão dos professores, levam o cão 
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pela coleira, escovam os pelos e os dentes, jogam bola, colocam água na tigela e oferecem 

petiscos. Observamos que há grande socialização entre os alunos, onde aprendem os conceitos de 

ordem, higiene, tolerância, pontualidade. Aqueles que apresentam deficiências mais graves são os 

mais estimulados durante a visita. Todos sorriem; alguns até gargalham e um deles sempre reluta 

em deixar o animal, esperando ansiosamente pelo nosso retorno. Alguns alunos,antes relutantes,já 

demonstram interesse pelos animais mas nunca são obrigados a participar das sessões.Houve 

também maior interação entre a direção e funcionários do centro, que nesse momento tem 

oportunidade de relaxamento;os motoristas dos ônibus escolares também querem interagir e são 

estimulados pelos alunos.As conversar versam sobre quais são os animais de estimação;o 

tamanho;o nome,a cor; se é filhote ou adulto; os que já morreram.Nas festas da escola os cães são 

levados para que os pais conheçam o trabalho e nenhum deles se opôs.Satisfeitos com os resultados 

obtidos,a direção do CIEEJA criou uma oficina de Pet Shop,supervisionada por veterinária 

voluntária para treinamento de banho nos cães do projeto. A partir do mês de agosto será feito 

agendamento de cães e cobrada uma taxa simbólica revertida para compra de produtos para banho 

dos animais. Os alunos iniciaram a confecção de laços e gravatas nas aulas de artes e estão bastante 

motivados. Nesses quatro meses iniciais pudemos observar um aumento na satisfação dos alunos ao 

desenvolver as atividades diárias após as visitas e diversas mães relataram melhora na capacidade 

de comunicação dos filhos após a participação no projeto. 

 

Contato: ANALOPES@IBB.UNESP.BR; TATYGIOVANINI@GMAIL.COM; 

MARIANA.SANTINI@EDUCATU.COM.BR 
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TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA: ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

AUTORIA: Nilza Renata de Medeiros; 

LUCI PASTOR MANZOLI; LEANDRO OSNI ZANIOLO; 

 NEUSA APARECIDA MENDES BONATO;  ADRIANA DO CARMO BELLOTTI; JULIESSA RICCE VALERA  

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL; SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS; ESCRITA; 

LEITURA. 

Resumo No Brasil, a partir do paradigma da inclusão, a educação de pessoas com deficiência teve 

um progresso significativo apoiado em documentos, legislações, portarias, decretos e diretrizes com 

vistas a oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos. Dentre esses, destacam-se a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 9496 (1996) e a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), visando desenvolver ações que 

possibilitem o acesso e permanência no ensino regular, a todas as pessoas com deficiência. 

Neste sentido, garante a matricula de alunos com deficiência nas escolas do ensino regular em sala 

de recursos multifuncionais, promovendo serviço de atendimento educacional especializado – AEE, 

que tem como função oferecer ao aluno recursos “complementar ou suplementar” que contribua 

para a sua efetiva aprendizagem. O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de 

experiência com um grupo de alunos diagnosticados com deficiência intelectual em uma sala de 

recursos multifuncional de uma escola pública municipal do ensino fundamental. A participação 

dos pesquisadores com essa escola deu-se por estarem envolvidos em um projeto maior nessa área. 

Primeiramente foi realizada uma sondagem desses alunos de acordo com os estudos de Ferreiro 

(1999), procurando identificar a situação dos níveis de escrita em que se encontravam e verificou-se 

dois estavam no nível silábico e um no pré-silábico. A partir desses dados iniciais foram 

desenvolvidas e aplicadas atividades contando com o apoio da professora especializada e da classe 

comum. Participaram desse estudo três alunos com deficiência intelectual frequentando o terceiro 

ano do ensino fundamental, com idade variando de oito a nove anos, e duas professoras. Foram 

aplicadas atividades pedagógicas de reconhecimento de palavras, frases, contação e interpretação de 

histórias, jogos de letras, entre outros, durante o período de um semestre, duas vezes por semana. 
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Ao final do semestre, realizou-se novas sondagens visando verificar o aproveitamento dos 

alunos diante do trabalho realizado, tendo como resultado significativas mudanças de nível de 

escrita, passando do pré-silábico para o silábico-alfabético e do silábico para o alfabético. O 

trabalho mostrou a importância da complementação e planejamento em equipe de atividades 

escolares que vão ao encontro das necessidades dos alunos que apresentam deficiência intelectual. 

 

Contato: NILZARMEDEIROS@IG.COM.BR 
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TÍTULO: A inclusão na Comunicação: Para um olhar diferenciado da mídia sobre a inclusão social  

 

AUTORIA: Jéssica de Paula Alencar, Larissa Morais Quixabeira  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, COMUNICAÇÃO, 

MÍDIA 

Resumo A INCLUSÃO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL: PARA UM OLHAR DIFERENCIADO 

DA MÍDIA SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL ALENCAR, J.P. QUIXABEIRA, L.M. A inclusão 

através da mídia é um tema ainda pouco pesquisado e discutido dentro do ambiente acadêmico e do 

próprio mercado de trabalho, o que se pode perceber é um interesse de cunho valor-notícia para um 

tema que pode ser reportado, porém o que se observa é que muitas vezes a inclusão assume aspectos 

sensacionalistas na mídia, e os aspectos sociais são deixados de lado. Diante de tal perspectiva, em 

dezembro de dois mil e doze, estudantes do quarto período de Jornalismo da Universidade Federal 

de Goiás na cidade de Goiânia no Brasil, propuseram como tema de reportagens do Jornal 

laboratorial Samambaia a questão da inclusão na sociedade goiana. Uma delas, a qual dedicamos 

este trabalho é o relato de um tetraplégico e seu amigo que desenvolveram um projeto de adaptação 

do próprio carro, visando a reinserção das atividades que antes do acidente, era comum ao então 

relatado. Esse trabalho apresenta dados coletados e observados pelas apurações jornalísticas e 

intervenção desta área de conhecimento no processo de reinclusão do deficiente na sociedade. 

Contou-se com as contribuições teóricas fundamentadas na representação social de 

MOSCOVICI(1978) e autores renomados que tratam a questão da inclusão social como 

MANTOAN(2000); POCHAMANN (2004); SOUZA NETO (2001); DEMO(2002) entre outros 

autores que oportunizaram a realização deste trabalho acadêmico. Evidenciou-se que fato do 

acidente do entrevistado atende aos valores-notícias para ser pautado e noticiado, no entanto, a 

repercussão de tal fato na vida do então deficiente, é o que motivou a reportagem. Este relato de 

experiência apresenta as falhas não só no meio jornalístico, como o de inclusão social do cidadão 

com alguma deficiência por parte da sociedade, mais especificamente a goiana, de dar espaço para 

que o indivíduo desenvolva suas atividades no ambiente social. Conclui-se que o olhar diante da 

pessoa do deficiente precisa ser mais criterioso, questionador e possibilitador da inclusão social, não 

só por parte dos jornalistas, mas da própria sociedade e que talvez a indiferença social se dê pelo 

fato de não atingir diretamente as pessoas, que acabam por marginalizar tais indivíduos que já estão 
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"inclusos" na sociedade. A questão é que qualquer um pode se tornar um deficiente, como o 

caso do entrevistado, da mesma forma que qualquer um pode se mostrar ativo diante das questões 

de inclusões sociais. 

Contato: JESSICAPAULAALENCAR@HOTMAIL.COM; LARISSA.QUIXABEIRA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: UM MERGULHO NO BRINCAR: UMA PROPOSTA DE INCLUSÃO 

ATRAVÉS DO LÚDICO  

 

AUTORIA: Anderson Rubim dos Anjos; Cinthya Campos de Oliveira; Sonia Lopes Victor  

PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR; BRINQUEDOTECA; LÚDICO; INCLUSÃO; EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Resumo A partir da redução do espaço físico e do tempo destinado aos jogos e brincadeiras, da 

influência da mídia, do avanço das tecnologias e das transformações ocorridas na sociedade e em 

suas relações, muitos brinquedos e brincadeiras se perderam no tempo. É nítida a mudança ocorrida 

em relação aos jogos e brincadeiras em diversos países e contextos sociais. Entretanto, é notável 

que o prazer de brincar continua presente em todas as gerações até hoje existentes. 

Diante do exposto e com o intuito de planejar, desenvolver e analisar o espaçotempo da 

brinquedoteca como facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem infantil, sobretudo em 

relação à temática inclusão social e escolar e brincadeiras infantis desenvolveu-se no período de 

fevereiro de 2008 a julho de 2012, no Núcleo de Extensão em Educação Especial do Centro de 

Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (NEESP/CE/Ufes), o projeto de extensão “Um 

mergulho no brincar”. Este trabalho também pretendeu promover a formação de recursos humanos 

para atuarem em brinquedotecas institucionais ou não, considerando diferentes grupos de crianças 

no processo de mediação pedagógica do jogo infantil. Para alcançar tais objetivos, desenvolvemos 

atividades que consideraram as temáticas sobre a diferença e a diversidade a fim de contribuir com 

o processo de inclusão social e educacional, além de refletir sobre as questões sociais, educacionais 

e culturais que se revelam no jogo infantil dos diferentes grupos de crianças. Assim, 

disponibilizamos horários para visitas de escolas da rede pública e privada da região da grande 

Vitória, ES, possibilitando às crianças e professores participarem de situações de brincadeiras 

orientadas e livres em um espaço estruturado e organizado para que se possa experienciar o lúdico e 

seus desdobramentos. O referido espaço foi pensado e organizado em cantos temáticos, os quais 

potencializam brincadeiras e jogos com determinadas características socioculturais. Considerando 

os estudos teóricos realizados, os atendimentos praticados, a minuciosa análise das transcrições das 

filmagens dos atendimentos e os dados coletados através dos diálogos com os educadores, durante 

este projeto de extensão foi possível notar que cabe à Educação Infantil uma importante tarefa e um 

desafio instigante: uma inovação na prática do ensino na Educação Infantil através da utilização dos 
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brinquedos, jogos e brincadeiras como recursos pedagógicos de promoção ao 

desenvolvimento integral da criança. 

Contato: pia_dosanjos@yahoo.com.br; cinthyacampos@gmail.com; SOLOVIC@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: CORTINA DE RETALHOS: A INCLUSÃO ESCOLAR COMO 

POSSIBILIDADE DE SUPERACÃO DA RACIONALIDADE TÉCNICA NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA  

 

AUTORIA: MARTA BURDA SCHASTAI, ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS, GILMAR DE  

CARVALHO CRUZ 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MODELAGEM MATEMÁTICA, ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Resumo CORTINA DE RETALHOS: A INCLUSÃO ESCOLAR COMO POSSIBILIDADE DE 

SUPERACÃO DA RACIONALIDADE TÉCNICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

SCHASTAI, M.B. – SEED FARIAS, E.R.S – UEPG CRUZ, G.C. - UEPG O presente trabalho 

relata experiência pedagógica vivenciada em uma escola do ensino fundamental do período noturno 

no município de Ponta Grossa - Paraná, Brasil, no ano de 2010. Tem como objetivo apresentar a 

metodologia utilizada no ensino de matemática diante do desafio de ensinar alunos do 6º ano em 

uma turma de 19 alunos, sendo 5 alunos com deficiência intelectual. Todos os alunos se 

encontravam com conhecimentos matemáticos muito aquém do desejável para o referido nível de 

escolaridade. 

Eram alunos desmotivados, com sucessivas retenções, pertencentes a um nível socioeconômico 

baixo, encontrando inúmeras dificuldades de relacionamento entre colegas da turma e da escola. 

Nesse cenário surgiu à ideia da confecção de uma cortina de retalhos, com o objetivo de inserir os 

alunos no caminho da aprendizagem matemática por meio da Modelagem Matemática. 

Elaborou-se então o projeto Cortina de Retalhos, que foi realizado no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. O projeto assentou-se em uma perspectiva 

dialógica, que possibilitou a aproximação entre a professora e os alunos e favoreceu o trabalho 

coletivo, e foi desenvolvido nas aulas regulares e aos sábados no período da manhã. As salas de 

aula eram salas ambiente e cada professor organizava sua sala de acordo com a respectiva 

disciplina. Para a confecção da cortina de retalhos os alunos utilizaram, dentre outros, os seguintes 

saberes matemáticos: unidades arbitrárias de medida de comprimento; múltiplos, submúltiplos do 

metro; cálculo do perímetro e da área; operações fundamentais com números racionais na forma 

decimal; frações; porcentagem; sistema monetário; composição e decomposição de figuras 

geométricas planas; polígonos regulares e irregulares (classificação, lados, ângulos, propriedades). 

Os alunos obtiveram sucesso na aprendizagem dos conteúdos matemáticos e uma melhora 
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significativa em outras áreas do conhecimento, uma vez que compreenderam a função da 

escola e se sentiram parte dela ao confeccionarem a cortina de retalhos e ao partilharem momentos 

descontraídos nas oficinas de costura. A proposta de ensino, inicialmente voltada para atender os 

alunos com deficiência intelectual, proporcionou-lhes a aprendizagem de conteúdos matemáticos e 

o repensar da professora que assumiu desde então uma nova postura na sua prática pedagógica 

diante do desafio de ensinar todos os alunos. 

Palavras-chave: Deficiência intelectual; Modelagem matemática; Ensino-aprendizagem 

 

Contato: MARTASCHASTAI@GMAIL.COM; BETY.FARIAS@BOL.COM.BR; GILMAILCRUZ@GMAIL.COM 
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TÍTULO: O Processo de Inclusão na rede federal de Educação Profissional do Brasil  

 

AUTORIA: Girlane Maria Ferreira Florindo  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUSÃO, IFB, NAPNE 

Resumo No Brasil, na rede federal de Educação Profissional e Tecnológica, história da inclusão das 

pessoas com deficiência começou a ser escrita de forma efetiva com a criação, em 2000, do 

programa TEC NEP. A proposta da Rede de Educação Tecnológica para o atendimento das pessoas 

com necessidades específicas ocorreu com a criação desse programa. O Programa trouxe para a 

rede de educação profissional o conceito de necessidades específicas, por acreditar numa ideia mais 

ampla que, além da deficiência, apoia e atende a todas as limitações. Trata da relação pedagógica e 

trabalha com as potencialidades que demandam ações de superação das barreiras físicas e didáticas 

e promovem a formação de recursos humanos em todos os níveis e modalidades de ensino, que essa 

Rede abrange, a fim de que se efetive uma educação de qualidade para todos, conforme estabelecem 

as normas legais do país. Para uma efetivação do trabalho da inclusão Institutos Federais a 

estratégia foi a criação em todos os câmpus os Núcleos de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE). Cabiam aos núcleos os seguintes objetivos: promover cursos, 

buscar adaptações necessárias para que o aluno com deficiência consiga acesso e acompanhar as 

atividades escolares e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. O Napne, principal lócus 

de atuação do processo de inclusão em cada câmpus da rede federal de educação profissional do 

Brasil tem como objetivos favorecer possibilidades para o ingresso, permanência, conclusão do 

curso com êxito e sua inserção sócio-laboral, é composto por um Coordenador designado por 

portaria do Diretor do Câmpus e uma equipemultidisciplinar que poderá contar com: assistente 

social, psicólogo, pais de estudantes, docentes, pedagogos, estudantes e outros profissionais. 

Atualmente, a rede federal de educação profissional e tecnológica já conta com 418 Napne. Em 

especial no Instituto Federal de Brasília (IFB), a experiência da inclusão tem tido resultados 

positivos, Nesse sentido, no IFB tem hoje 08 Napne que tem alcançado os seguintes resultados: 

cooperação com os demais núcleos do instituto; subsídios com Napne de outros institutos e nos 

centros de Referência do país; mapeamento dos alunos IDENTIFICADOS com necessidades 

específicas matriculados nos respectivos campi; realização de eventos com cada segmento 

(discente, docente e técnico-administrativo) para sensibilização da comunidade escolar; orientação 

quanto ao ingresso de alunos surdos e outras necessidades específicas; articulação com outros 
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setores da instituição; orientação à adequação da matriz curricular; orientação à aquisição de 

recursos e materiais específicos para o atendimento didático-pedagógico dos alunos com 

necessidades específicas, bem como de acessibilidade. 

Contato: GIRLANE.FLORINDO@IFB.EDU.BR 
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TÍTULO: O LÚDICO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO DO 

ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

AUTORIA: Amaralina Miranda de Souza; Cristiane Ferreira Rolim Masciano; Janini Galvao Fonseca  

PALAVRAS-CHAVE: LÚDICO; DEFICIÊNCIA INTELECTUAL; APRENDIZAGEM; MATEMÁTICA 

Resumo Este estudo tem a finalidade de discutir a aquisição de conceitos matemáticos por alunos 

que apresentam deficiência intelectual, a partir da utilização do lúdico como estratégia de ensino. O 

aluno com deficiência intelectual pode apresentar dificuldades na aprendizagem de conceitos 

abstratos, por isso a importância de se promover situações desafiadoras, criativas, que possam ser 

potencializadas através de recursos e estratégias diversificadas. Os jogos podem auxiliar na 

construção de conceitos, no desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas, 

participação e socialização por meio do uso da linguagem, especialmente na construção da 

autonomia. O jogo “Nunca Dez”, utilizado na pesquisa, apresenta elementos que podem funcionar 

como ferramentas pedagógicas importantes para que o aluno desenvolva novos esquemas para 

resolver situações-problema, que envolvam agrupamento e posicionamento no sistema de 

numeração decimal. Participaram da pesquisa três alunos do 3º ano do Ensino Fundamental com 

diagnóstico de deficiência intelectual, incluídos em salas de ensino regular, com atendimento 

educacional especializado complementar em sala de recursos multifuncionais. 

A pesquisa teve também como objetivo analisar o contexto do jogo, assim como, todas as 

explorações pedagógicas realizadas e as respostas obtidas. O método utilizado, de caráter 

qualitativo, teve a observação participante como técnica de estudo, a partir da aplicação do referido 

jogo como facilitador do processo de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos propostos. 

Os resultados mostraram que o jogo estabeleceu um ambiente interativo favorável á aprendizagem 

dos conceitos matemáticos propostos, com a intervenção do professor como mediador, facilitando a 

construção dos conhecimentos, indicando que o processo de ensino e aprendizagem demandam aos 

professores a adoção de novas atitudes, a busca permanente de novas e diversificadas metodologias, 

assim como a escolha de recursos pedagógicos adequados para favorecer a aprendizagem de todos 

os alunos, principalmente daqueles que apresentam necessidades especificas e diferentes e 

singulares ritmos de aprendizagem. 

 

Contato: AMARA@UNB.BR; CFROLIM@HOTMAIL.COM; janinigalvao@yahoo.com.br 
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TÍTULO: Inclusão mediada para a equidade: equiparação de oportunidades  

 

AUTORIA: CELIA REGINA GONÇALVES MARINELLI; CLEBER VANDERLEI ROHRER; LUCIANO 

APARECIDo Borges de Almeida; Luis Fernando Silva Ramos; Rosana Garcia; Rosiris Maturo 

Domingues 

PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM; METODOLOGIA ATIVA; INCLUSÃO; 

EQUIDADE 

Resumo Este trabalho relata a experiência desenvolvida no ano de 2009, por um docente do Senac 

São Paulo, com uma aluna do curso de Qualificação Profissional em Apresentação de Programas de 

TV, que apresentava dificuldades de aprendizagem em razão de uma educação básica deficiente. 

Além dos obstáculos para o desenvolvimento da aprendizagem, a falta de repertório cultural da 

aluna causava dificuldades de interação com a turma, colocando-a a margem do processo de ensino-

aprendizagem. Essa situação é incompatível com a proposta institucional, que considera a inclusão 

como o direito de todos (com ou sem deficiências) à igualdade de oportunidade de acesso, 

permanência e êxito em todas as modalidades de ensino, mobilizando as condições que assegurem a 

equiparação de oportunidades. O docente então, ao planejar sua prática, utilizou-se das premissas 

institucionais contidas na Proposta Pedagógica, em que a ênfase é dada à aprendizagem, o que 

coloca o aluno no centro do processo educacional, como um sujeito transformador e autor do 

próprio desenvolvimento. Compreendendo que não haveria tempo para que a aluna criasse 

repertório por meio de textos de referência ou longas pesquisas que concorressem com o próprio 

andamento do curso, o docente adotou uma postura mediadora, desenvolvendo estratégias e 

recursos imagéticos que proporcionaram a pluralidade cultural e a variedade de interpretações na 

construção do conhecimento, por meio de uma seleção de vídeos com referências técnicas e visuais 

– além de peças publicitarias em vídeo e impressas, nacionais e estrangeiras, de diferentes épocas, 

de programas de TV, reality shows, telejornais, programas de auditório e telenovelas – que 

abordavam temáticas importantes para a área: comunicação de massa, estruturas estéticas e 

narrativas, industrialização e desenvolvimento tecnológico, questões éticas, entre outros temas. Tais 

estratégias fortaleceram a autonomia da aluna para a aprendizagem, desenvolvendo a capacidade 

crítica, a iniciativa e a criatividade. Com a adoção dessas estratégias, as diferenças foram 

consideradas e respeitadas por meio de situações de aprendizagem, objetivando a equiparação de 
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oportunidades. A experiência também possibilitou ao professor reformular o plano de 

aprendizagem, incorporando estratégias diversificadas para a inclusão. 

Contato: celia.rgmarinelli@sp.senac.br; cleber.vrohrer@sp.senac.br; 

luciano.abalmeida@sp.senac.br; luis.ramos@sp.senac.br; rosana.garcia@sp.senac.br; 

rosiris.mdomingues@sp.senac.br  
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TÍTULO: GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA UNIVERSIDADE 

COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ, SANTA CATARINA, BRASIL  

 

AUTORIA: Rita de Cássia Silveira Cambruzzi , Gerson Sfredo Junior e Izabel Lima Huning  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, ENSINO SUPERIOR, LICENCIATURA. 

Resumo O objetivo deste trabalho é registrar o processo de implantação do curso de Licenciatura 

em Educação Especial, na Universidade Comunitária da Região de Chapecó-UNOCHAPECÓ, em 

Santa Catarina, Brasil. A Política Nacional de Educação Inclusiva (2008) refere-se que os sistemas 

de ensino devem ser organizados de tal maneira que deem condições de acesso a espaços, recursos 

pedagógicos e a comunicação na promoção da aprendizagem dos alunos. A realidade e as demandas 

apresentadas, as lacunas existentes na formação de profissionais e as exigências da sociedade eram 

evidentes. A Universidade como agência de formação profissional caracterizada pelo compromisso 

social, não pôde desconsiderar a demanda o que justifica a proposta pedagógica com pressupostos 

teórico-metodológicos específicos. A Universidade Comunitária da Região de Chapecó foi 

credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário Oficial 

de Santa Catarina em 28/08/2002 como marco de sua constituição enquanto Unidade de Ensino. 

Elaborou o projeto após diagnóstico com professores que atuavam na área, para proporcionar aos 

profissionais a oportunidade de assimilação crítica do conhecimento, competências e habilidades 

pedagógico-científicas requeridas pelo profissional da educação. Com o domínio teórico-prático 

poderão: rever, planejar e propor práticas docentes para que as necessidades socioeducativas dos 

alunos sejam consideradas. Para viabilizar a dimensão teórico-prática, a prática da pesquisa e da 

extensão, a face à diversidade sociocultural-educacional e social, a matriz curricular exige 

flexibilidade. Os dados coletados foram retirados de documentos oficiais. A matriz totaliza 2805 de 

carga horária sendo distribuída, por créditos e carga horária: Disciplinas (135/2025); 

Estágios(27/405); Monografia(08/120); Seminários e Oficinas (03/80) e, Atividades Curriculares 

Complementares(14/210 ). 

Contato: RITACAMBRUZZI@YAHOO.COM.BR; JUNIOR.4190@HOTMAIL.COM; 

IZABEL_LIMA64@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: A criança como sujeito do seu processo de aprender: rupturas em contexto de 

identificação das dificuldades de aprendizagem  

 

AUTORIA: Karina Panizza; Luciana da S. Oliveira; Cristina M. Madeira Coelho; Maria Carmen 

Tacca 

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM, SUJEITO, INCLUSÃO 

Resumo A instituição escolar, na forma como está organizada, possui uma forma dominante de 

conceber a aprendizagem, desconsiderando outras formas de saber como legítimas de manifestação 

dos processos de ensino-aprendizagem. Nesse contexto insere-se a questão das dificuldades de 

aprendizagem, em que o aluno, por muitas vezes, é negado e responsabilizado por seu fracasso 

escolar. Esse trabalho teve como objetivo compreender de que forma a criança identificada no 

contexto escolar como aluno com dificuldades de aprendizagem, rompeu com esse rótulo passou a 

ser sujeito do seu processo de aprender e foi incluído no contexto escolar. A pesquisa desenvolvida 

no ano de 2012 tratou-se de um estudo de caso de uma criança identificada pela professora com 

dificuldades de aprendizagem que cursava o 2º ano de escolarização em uma escola da rede pública 

de ensino do DF. A partir da Epistemologia qualitativa, que propõe um caráter interpretativo, 

reflexivo, construtivo, singular e dialógico do objeto de estudo, proporcionando desta forma uma 

aproximação entre o pesquisador e o objeto de conhecimento, foram realizados momentos de 

intervenções individuais e coletivas, em sala de aula, fundamentadas na Teoria da subjetividade na 

perspectiva histórico-cultural. Pretende-se discutir os aspectos subjetivos da aprendizagem, na 

dimensão simbólico-emocional, a serem considerados nas atividades pedagógicas, o caráter singular 

do processo de aprender e a compreensão da aprendizagem como prática dialógica. O aluno era 

identificado pela professora com dificuldades de convivência, indisciplinado e muito “reclamão” e 

apresentava problemas em relação ao processo de alfabetização, ainda não reconhecia as letras do 

alfabeto e não escrevia sozinho o pré-nome. As orientações familiares à escola eram bastante 

cautelosas pois devido a problemas de saúde, o aluno era reconhecido como muito frágil e carecia 

de cuidados especiais. 

A partir das intervenções psicopedagógicas concluiu-se que: 1) Em sala de aula o aluno constituiu-

se a partir de outra dinâmica de funcionamento, como sujeito do aprender, de forma mais ativa, ao 

questionar, fazer enfrentamentos e se colocar em relação aos processos de ensino-aprendizagem, 

isto é houve a produção de novos sentidos subjetivos sobre o aprender; 2) Na escola o aluno mudou 
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a forma de relacionar-se com seus pares; 3) A professora mudou sua concepção em relação ao 

aluno, investindo intencionalmente no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Contato: karinapanizza@gmail.com; luciana.lemes@gmail.com; madeiracoelho@yahoo.com.br; 

mctacca@yahoo.com.br 
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TÍTULO: A Educação Profissional no contexto da Educação Inclusiva  

 

AUTORIA: Rosilene Aparecida Oliveira Costa 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Resumo A Educação Profissional no contexto da Educação Inclusiva Esta trabalho relata a 

experiência desenvolvida pela Senac São Paulo para a inclusão de alunos com deficiência nos 

cursos de formação profissional. Ao longo da sua história a instituição atendeu pontualmente alunos 

com deficiência em suas atividades, eram casos individualizados de pessoas que tinham superado 

barreiras e pleiteavam o direito e oportunidade de formação profissional. A transição do paradigma 

da inclusão educacional promoveu mudanças importantes no comportamento da instituição e 

desencadeou ações para a promoção de uma cultura inclusiva. As últimas pesquisas apontaram o 

aumento sugestivo de pessoas com deficiência nos postos de trabalho, indicando cerca de 325.300 

de pessoas no mercado formal. No entanto, as empresas justificam a resistência de contratação com 

falta de qualificação dos profissionais e a baixa escolaridade. 

Este cenário apontou a necessidade das escolas de formação profissional ampliarem sua oferta de 

vagas e promoverem as adaptações necessárias para a formação de pessoas com deficiência. Projeto 

de Educação Inclusiva no contexto da Educação Profissional O projeto de educação inclusiva 

desenvolve ações de promoção da acessibilidade, hoje um conceito complexo, que propõe 

mudanças nas formas de comunicação, no desenvolvimento de metodologias, na oferta de recursos 

tecnológicos educacionais, na adaptação das instalações. O objetivo é subsidiar, orientar e apoiar 

ações educativas, a partir dos princípios da Educação Inclusiva, considerando o atendimento a 

diversidade, a inclusão de alunos com deficiência e as situações de vulnerabilidade social. O projeto 

se concentrou em 03 linhas de ações: Adaptações Arquitetônicas: investimento em alterações e 

novos projetos arquitetônicos com a remoção de barreiras físicas para o melhor atendimento aos 

alunos. Disponibilização de Tecnologias Assistivas: recursos didáticos (impressão em braille), 

metodologias, serviços (interprete de LIBRAS) que facilitam e potencializam a aprendizagem dos 

alunos. Formação em Educação Inclusiva para os agentes educativos: desenvolvimento de espaços 

formativos que promovam a discussão, a troca de Experiências, maior aprofundamento nas 

especificidades das pessoas com deficiência e a aprendizagem. Estas ações foram se ampliando e se 

aprimorando ao longo dos últimos anos, principalmente em virtude ao aumento gradual das pessoas 

com deficiência matriculadas na instituição. Impactos Os impactos destas ações apontam o aumento 
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gradativo da matricula de pessoas com deficiências nas atividades desenvolvidas: • Em 2011 

atendemos 1.111 alunos com deficiência; • Em 2012 atendemos 1.407 alunos com deficiência. 

Consideramos que há um longo caminho a percorrer com maior investimento nas ações e encontro 

de novas possibilidades que possibilitem a inclusão. 

 

Contato: ROSILENE.AOCOSTA@SP.SENAC.BR 
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TÍTULO: Da Vulnerabilidade Social à Conquista de Direitos: uma história feminina de 

ruptura e superação  

 

AUTORIA: Adenize Queiroz de Farias 

PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO. DEFICIÊNCIA. MÚLTIPLA VULNERABILIDADE 

Resumo As discussões em torno dos direitos e dignidades da pessoa humana constituem atualmente 

tema relevante nas agendas governamentais, como também em diversos segmentos da sociedade 

civil organizada. Isto ocorre, pelo fato de que muitos grupos têm seus direitos sistematicamente 

violados, o que os colocam em condição de vulnerabilidade social. Os estudos sobre 

vulnerabilidade originam-se no campo da saúde. Todavia, a literatura revela que toda relação de 

desigualdade potencializa tal condição. No presente estudo apresento elementos que evidenciam 

processos de múltiplas vulnerabilidades decorrentes de fatores de gênero e deficiência, 

respectivamente. A história de vida de Dorina Nowill, reúne elementos que oferecem às mulheres 

com deficiência, valiosa contribuição para a ruptura com sua condição de vulnerabilidade social, o 

que as tornará modelo e/ou referência a outros membros de seu grupo social. Esta pesquisa, 

desenvolvida a partir da metodologia da história de vida resultante da minha dissertação de 

mestrado e pretende oferecer um subsídio a mais a fim de que as mulheres com deficiência tomem 

consciência de suas potencialidades, passando a desempenhar novos papéis de ocupar seu espaço 

nas diversas esferas da sociedade. Essa história mistura-se com minha própria história: de mulher, 

cega, nordestina, capaz de transformar situações adversas em oportunidades de crescimento pessoal 

e coletivo. 

Contato: ADENIZE.QUEIROZ@GMAIL.COM 
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TÍTULO: INCLUSÃO ESCOLAR: MAPEAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

PRODUZIDAS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS/ARARAQUARA -BRASIL NO PERÍODO DE 2001 A 

2013  

 

AUTORIA: Neusa Aparecida Mendes Bonato; Luci Pastor Manzoli; Nilza Renata de Medeiros; 

Adriana do Carmo Bellotti; Aline Crociari Mauricio;  Juliessa Ricce Valera 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; INCLUSÃO ESCOLAR; POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

Resumo Na década de 1990, documentos internacionais passaram a nortear formulações de políticas 

educacionais integradoras, com vistas a universalizar o acesso à escolarização básica, efetivar ações 

para reduzir as desigualdades, combater a discriminação e fortalecer a construção de uma escola 

inclusiva e de qualidade a todos os alunos. No Brasil, a partir de então, no âmbito governamental, 

passou-se a expedir documentos que regulamentam Leis, Diretrizes e Programas de Educação 

Inclusiva. Dentre esses, destacam-se a formulação do Plano Nacional de Educação (2001) e a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), visando 

desenvolver ações que possibilitem o acesso e permanência no ensino regular, a todas as pessoas 

com deficiência. Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo realizar um mapeamento nas 

teses e dissertações referentes à área da Educação Especial, defendidas no Programa de Pós 

Graduação em Educação Escolar da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 

Campus de Araraquara/SP, procurando identificar o que dizem os estudos em relação à inclusão 

escolar. Tratou-se, portanto, em mapear as pesquisas que envolvessem dados referentes ao 

atendimento educacional dos alunos com deficiência, o preparo de seus professores e analisar até 

que ponto está se efetivando essas políticas públicas. A coleta de dados procedeu-se a partir de uma 

busca de teses e dissertações no site do programa, defendidas na área de Educação Especial a partir 

de 2001, por este ter iniciado suas atividades acadêmicas no ano de 1997. Estas foram identificadas 

por meio da leitura de seus títulos, resumos e palavras-chave. Os resultados mostraram que no 

período de 2001 ao primeiro semestre de 2013, foram encontradas 35 teses e dissertações assim 

relacionadas: 21 a inclusão escolar, 03 a práticas pedagógicas, 05 a formação do professor, 02 a 

ensino itinerante, 01 a aspectos históricos da inclusão, 01 a orientação familiar, 01 a comportamento 

inadequado e 01 a orientação fisioterápica. Em relação às deficiências, 16 abordaram-na como um 

todo sem especificar nenhuma delas, e as demais se distribuíram em: 05 auditiva, 04 intelectual, 04 
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síndrome de Down, 02 física, 02 necessidades educacionais especiais, 01 autismo e 01 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Concluiu-se, portanto, que a inclusão escolar de 

alunos com deficiência foi se efetivando gradativamente e conforme consta nas pesquisas mais 

atuais, verificou-se uma maior preocupação com a qualidade e permanência desses alunos no ensino 

regular. 

Contato: NEUSABONATO@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: Eficácia educativa: consequência e estabilidade dos comportamentos afetivos  

 

AUTORIA: Maria Amélia Dias-Martins 

PALAVRAS-CHAVE: AUTO EFICÁCIA, DIFICULDADES ESCOLARES ACENTUADAS, ESTABILIDADE 

EMOCIONAL 

Resumo A auto eficácia baseia-se nas ilações que a pessoa retira do seu próprio desempenho tendo 

por base os sucessos passados, as experiências, a persuasão verbal e o estado emocional. Os juízos 

de auto-eficácia são individuais e funcionam como fatores de mediação entre o ambiente e o 

comportamento (Carbonel, 2006). As crenças de auto eficácia contribuem para o empenho na 

aprendizagem mas não superam as lacunas de conhecimentos e não facilitam a realização de tarefas 

com um grau de dificuldade acima das reais capacidades dos alunos, unicamente porque acreditam 

que as podem executar (Bandura, 1986). As crenças de auto-eficácia sendo um fator motivacional 

necessário, embora não único, nem suficiente para a motivação (Schunk, 1991) salientam a 

importância da formação das crenças de auto eficácia como um aspeto de especial importância 

educacional. Nesta comunicação pretende-se analisar as consequências e a estabilidade dos 

comportamentos afetivos, ao nível da auto eficácia e estabilidade emocional, de 2 grupos de 

adolescentes com Dificuldades Escolares Acentuada, a frequentar o 5º ano de escolaridade. Com 

base num quadro conceptual de Bloom (1981), o estudo mostra os consequência e a estabilidade 

emocional decorrentes da implementação do Modelo NEERE (Não Exclusão pela Eficácia na 

Remediação Educativa), a 24 participantes com dificuldades escolares acentuadas na língua 

portuguesa, durante o 5º ano, distribuídos por dois grupos (13 do Grupo de Controlo e 11 do Grupo 

Experimental), em 3 escolas de um concelho do Porto. Optou-se por um design Quasi Experimental 

de Pré e Pós Teste e Grupo de Controlo (e follow-up), avaliados com testes de ANOVAs mistas de 

medidas repetidas. Compararam-se os resultados obtidos nas Consequências e Estabilidade Afetiva 

nos 3 momentos (Préteste, Pósteste e Follow-up), tendo os melhores resultados do Grupo 

Experimental demonstrado que a eficácia educativa está diretamente relacionada com os 

julgamentos de auto eficácia, que influenciam e são influenciados pelo desempenho, podendo este 

ser um facilitador do sucesso educativo. 

Contato: MA_DIASMARTINS@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA: UM DEBATE 

NECESSÁRIO  

 

AUTORIA: Rafael Teixeira do Nascimento; Carlos Montaño, Celeste Azulay Kelman, MARILEIA 

FRANCO MARINHO INOUE 

 

PALAVRAS-CHAVE: TERCEIRO SETOR, RESPONSABILIDADE SOCIAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 

EDUCAÇÃO ESPECIAL, NEOLIBERALISMO. 

Resumo As ações do Terceiro Setor a partir da década de 90 tem crescido em grande velocidade, 

por sua vez a Responsabilidade Social Empresarial, tem sido questionada pela sociedade. Portanto 

cabe questionarmos como os conceitos de Terceiro Setor e de Responsabilidade Social se 

entrelaçam, que mudanças, e quais impactos foram causados nas instituições de educação especial e 

nas instituições de Educação Inclusiva a partir deste encontro. Não a duvidas, e os estudos 

confirmam, que o Terceiro Setor, está em expansão, também é fato que a Responsabilidade social 

das empresas é uma ação cada vez mais cobrada pela sociedade. Portanto ao desenvolver esta 

pesquisa tivemos por objetivo analisar como o Terceiro Setor tem atingido as Instituições 

tradicionais de educação especial e as instituições de educação inclusiva; verificar os impactos nas 

instituições tradicionais de educação especial e nas instituições de educação inclusiva após o 

surgimento das propostas de responsabilidade social; analisar o desenvolvimento das ações 

inseridas nas instituições tradicionais de educação especial e se as empresas articulam-se com essas 

instituições investindo nas ações por elas desenvolvidas. 

Nossas hipóteses são as de que houve por parte das empresas um aumento de investimentos em 

ações sociais; as empresas, tem usado a Responsabilidade Social apenas como estratégia de 

marketing, portanto, não há impacto positivo no Terceiro Setor; houve sim, uma mudança da 

mentalidade e de postura por parte das empresas, frente a questões sociais. Para o desenvolvimento 

da pesquisa realizamos uma pesquisa empírica com enfoque qualitativo. Para tanto, utilizamos 

instrumental a pesquisa exploratória de campo na APAE – Rio, problematizando a partir desta 

amostragem aspectos mais amplos, que envolvem a temática o que nos permitiu aprofundar 

aspectos teóricos da questão. No momento estamos realizando a pesquisa documental nas APAES 

visando fazer o levantamento dos possíveis questionamentos sobre a atuação destas instituições 

tradicionais de educação especial que vem lutando em meio ao ideário neoliberal para continuarem 
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prestando seus serviços com seriedade mesmo em meio a precarização que estas são impostas 

pela conjuntura política atual no Brasil. 

 

Contato: RAFAELPROFESOR@YAHOO.COM.BR; C_MONTANO_BR@YAHOO.COM.BR; 

CELESTE@KELMAN.COM.BR; MARILEIAINOUE@GMAIL.COM 

 

 

 

  



 

PARTE III  | Pág. 377  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

TÍTULO: OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS NO CONTEXTO DO BENEFICIO DE PRESTACIÓN CONTINUADA  

 

AUTORIA: Rafael Teixeira do Nascimento; Angélica Amaral Ramos, Mariléia MARILEIA FRANCO 

MARINHO INOUE  

PALAVRAS-CHAVE: EXCLUSÃO SOCIAL, INCLUSÃO SOCIAL, BPC, CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

Resumo Temos como pretensão ao escrever este ensaio refletir sobre o Beneficio de Prestação 

Continuada (PBC) no Brasil, a partir da análise dos critérios para sua concessão a crianças e 

adolescentes, alunos de escola de educação especial, com base na renda per capita das famílias 

envolvidas. Para tanto, partimos de um estudo bibliográfico sobre a temática em questão, no 

momento estamos em fase da execução da pesquisa de campo qualitativa. A pretensão da pesquisa 

de campo é fazermos um senso empírico, o qual nos mostre a margem de renda per capta das 

famílias que não se enquadram aos critérios de concessão do BPC. A hipótese central da pesquisa e 

que o programa embora contextualizado como de inclusão social seja interpretado no contexto num 

sistema de condicionalidade nas condições dos mais pobres, já que muitas vezes o referido 

programa assistencial não efetiva seu papel inclusivo faz o oposto, pelo fato de este não ser um 

benefício cumulativo como outros benefícios pagos pela Previdência Social Brasileira. Portanto o 

referido programa discrimina e restringe o direito do cidadão de ter acesso ao benefício. Para o 

cidadão ser beneficiado além de sua própria exclusão se faz necessário a exclusão de sua família, ou 

seja, são necessárias duas exclusões para o cidadão ter acesso ao beneficio, portanto observa-se que 

o individuo é duplamente vitimizado. 

Contato: RAFAELPROFESOR@YAHOO.COM.BR; TEIXEIRALETRAS@YAHOO.COM.BR; 

MARILEIAINOUE@GMAIL.COM 
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TÍTULO: A NOÇÃO DE SEGURIDADE NO PROGRAMA DE IMPLANTE COCLEAR 

NO BRASIL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

AUTORIA: Rafael Teixeira do Nascimento; MARILEIA FRANCO MARINHO INOUE, Maria Dolores 

Gonçalves 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, IMPLANTE COCLEAR, SERVIÇO SOCIAL, SEGURIDADE. 

Resumo O presente trabalho pretende discutir a educação inclusiva e a legislação de assistência 

social. 

Existem resquícios de um Estado de Bem Estar no Brasil ainda mais diluídos, nas distorções de uma 

diretriz que seleciona continuamente os mais pobres dos mais pobres, vinculando todo “benefício” a 

essa lógica. O Benefício de Prestação Continuada, destinado a deficientes auditivos vincula-se no 

Brasil a idéia de privação dos bens necessário, indigência e pobreza. Esta noção de desamparado e 

necessitado está relacionada com a pessoa com fragilidade física da criança e do idoso, associada a 

econômica, razão porque o Estado é responsabilizado por suprir um amparo mínimo a tais cidadãos. 

O conceito utilizado pelo Banco Mundial atribui a seguridade social a preocupação com os que não 

têm renda própria não pondo em questão seu estado de miserabilidade. A responsabilidade e 

relevância do Serviço Social para o sucesso do implante coclear está configurada no atendimento 

sistemático as famílias, locus de matricialidade tanto no SUS quanto no SUAS, além de estar 

também destacada no Estatuto da Criança e do adolescente como o local privilegiado para que estes 

permaneçam. O implante coclear terá repercussão e por isso sua disponibilidade deve ser para toda 

vida. Embora haja uma expectativa que o Governo assuma a responsabilidade sobre o implante 

coclear e sua manutenção e uso, não há nenhuma garantia que não ocorrerá a interrupção do bom 

funcionamento desta tecnologia, por desgaste ou falta de bateria, cujo preço pesará no orçamento 

familiar. Não existe nenhuma garantia, além do um ano previsto pelo fabricante. Como se trata de 

um equipamento é natural que tenha que ser substituir não só partes, mas o próprio aparelho depois 

de quatro anos de uso, de avaliação prevista nos procedimentos do Programa, caso tenha dado 

defeito ou se torne obsoleto com o passar dos anos. Assim, não podemos pensar no implante coclear 

separado da reflexões necessárias sobre as implicações para o surdo, sua família, para a sociedade e 

a forma de intervenção para uma efetiva educação inclusiva. 

 

Contato: RAFAELPROFESOR@YAHOO.COM.BR; MARILEIAINOUE@GMAL.COM; 

dolores.seso@gmail.com  
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TÍTULO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, SURDEZ, FAMÍLIA E IMPLANTE COCLEAR  

 

AUTORIA: Rafael Teixeira do Nascimento; Maria Dolores Gonçalves, MARILEIA FRANCO MARINHO 

INOUE 

PALAVRAS-CHAVE: IMPLANTE COCLEAR, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FAMÍLIAS, SURDEZ. 

Resumo O presente trabalho objetiva discutir a educação inclusiva, surdez, família, comunicação, 

implante coclear e a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, Portaria GM/ MS 2073/04 em 

28 de Setembro de 2004, que prevê a Atenção Básica direcionada para gestantes, criança, 

adolescente e NEONATOS (identificação precoce da PA). É fundamental a intervenção precoce 

quanto à educação e desenvolvimento das crianças, primordial para aquisição da identidade surda e 

participação como cidadã. Desta forma, se fará necessária a aquisição da língua de sinais (LIBRAS) 

e a introdução da criança em uma escola inclusiva ou não, o que dependerá da posição que a família 

tenha quanto a isso. As diretrizes para atendimento de surdos prevê a garantia de um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades; Aprendizado ao longo de toda a vida e a não exclusão do sistema educacional geral 

sob alegação de deficiência, com garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, assegurada 

adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais (Dec. 7611 de 17 de Novembro de 

2011, Art 1º). Para o sucesso do implante coclear a família deve estar estruturada para receber a 

nova situação, com suas demandas e necessidades de maturação, não somente com novos gastos 

para manutenção do equipamento, mas também para as etapas que se seguirão: retorno para 

ativação dentro de um mês, incômodos com os ruídos do ambiente, seletividade dos sons e retornos 

de acompanhamento e terapias para reaprender ou aprender os significados dos sons. A presença da 

família fortalece a criança para enfrentar os possíveis percalços, pois a segurança se dará pelo 

fortalecimento de vínculos, pois a criança é totalmente dependente da família para todos os 

procedimentos que se fizerem necessários. Em tempos que o Estado tem transferido suas funções 

tradicionais para a sociedade a derresponsabilização do poder público aumentará a responsabilidade 

da família de defender seus membros de qualquer adversidade. 

Contato: RAFAELPROFESOR@YAHOO.COM.BR; DOLORES.SESO@GMAIL.COM; 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL INCLUSIVA NO CONTEXTO DO “ BENEFICIO 

DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ” E O “ BRASIL CARINHOSO “ PARA CRIANÇAS DE 

BAIXA RENDA DE ATÉ SEIS ANOS  

 

AUTORIA: Rafael Teixeira do Nascimento; Felipe de Souza Cardozo, MARILEIA FRANCO MARINHO 

INOUE 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL, CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, 

SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA SOCIAL. 

Resumo Visamos com este ensaio apresentar os resultados preliminares da pesquisa em tela, temos 

por objetivo analisar as possibilidades e implicações da falta de acompanhamento nutricional em 

crianças com até 6 anos de idade, com algum tipo de deficiência. Partimos do pressuposto que a 

etiologia das deficiências no Brasil está ligada as condições de pobreza da população e que a 

miserabilidade interfere de forma negativa e direta na conduta alimentar de crianças com 

deficiência aumentando o risco de estas desenvolverem novas patologias. Primeiramente partimos 

de um estudo bibliográfico sobre a temática em questão, no momento estamos em fase da execução 

da pesquisa de campo quantitativa. A pretensão da pesquisa de campo é fazermos um senso 

empírico do montante de crianças de até 6 anos matriculadas na escola tradicional de educação 

especial “ Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro – APAE – RIO “ que 

são beneficiadas com o Beneficio de Prestação Continuada e qual a margem de renda per capta das 

famílias das crianças que não se enquadram aos critérios de concessão do Beneficio de Prestação 

Continuada. Embora o BPC seja um beneficio de assistência social, integrante do Sistema Único de 

Saúde – SUAS e pago pelo governo federal e assegurado a pessoas com deficiência ele não é um 

benefício cumulativo como outros benefícios pagos pela Previdência Social Brasileira. Para ter 

acesso ao beneficio a família do beneficiário têm que sobreviver com uma renda per capta inferior a 

¼ do salário mínimo, denota que a família deverá estar em condição de miserabilidade. Mesmo se 

tratando de políticas públicas que atingem famílias que ganham ¼ de salário mínimo, per capita, 

torna-se desejável questiona-se se o Benefício de Prestação Continuada (BPC) será utilizado para 

garantir o aporte nutricional tão necessário a crianças nesta faixa etária. Transversalmente, esta 

política convergiria para um programa recente do governo federal que pretende garantir alimentação 

desta faixa etária: “O Brasil Carinhoso”. A educação nutricional é de extrema importância para esse 

contingente da população, mas uma vez que ambas ações governamentais carecem de critérios e 
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informações questionamos sua efetividade, uma vez que não foram previstas ações que levam 

em consideração as características objetivas do contingente para o qual se direcionam. 

Contato: RAFAELPROFESOR@YAHOO.COM.BR; FELIPE.SOUZA.CARDOSO@HOTMAIL.COM; 

marileiainoue@gmail.com 
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TÍTULO: EXPECTATIVAS DAS MÃES EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA 1ª. INFÂNCIA: mudanças ocorridas após as 

orientações  

 

AUTORIA: Silvana Maria Moura da Silva; Maria da Piedade Resende da Costa;  

PALAVRAS-CHAVE: EXPECTATIVAS. DESENVOLVIMENTO. DEFICIÊNCIA VISUAL. FAMÍLIA. PRIMEIRA 

INFÂNCIA. 

Resumo O nascimento de uma criança com deficiência exerce impacto emocional sobre a família, 

alterando as relações parenterais, além de gerar choque, angústia, frustração, ansiedade, culpa, pena 

e depressão incluindo, ainda, alterações na díade mãe-criança. As mães reclamam da falta de 

orientações e precisão diagnóstica, por receberem informações inadequadas e confusas, quando lhes 

anunciam o diagnóstico da deficiência apresentada por sua criança. Precisam de orientações para 

que aprendam a cuidar dessa criança, como estimularem seu desenvolvimento, através de 

brinquedos e brincadeiras compatíveis com a deficiência apresentada que, no caso, é a visual. 

Procurou-se analisar as expectativas das mães em relação ao desenvolvimento de crianças com 

deficiência visual na 1ª infância antes e após as orientações realizadas com elas sobre como 

estimularem o desenvolvimento dessas crianças. Participaram da pesquisa seis crianças com 

deficiência visual, do sexo feminino, na 1ª infância e suas mães. Foram utilizados documentos e 

entrevista estruturada. Esta pesquisa tem relevância por abordar uma problemática bastante comum 

nas famílias de crianças com deficiência visual, contribuindo para perceberem que as suas 

expectativas em relação ao desenvolvimento dessas crianças dependem da maneira como 

equacionam suas reações emocionais, desde o recebimento do diagnóstico da deficiência visual. 

Além disso, são escassos os trabalhos desenvolvidos com famílias de crianças com deficiência 

visual, bem como há um despreparo dessas famílias em saberem lidar com essa situação. Os 

resultados mostraram que as expectativas das mães antes das orientações compreenderam: 

preocupação com o futuro e a educação de suas filhas (66,66%); aumento da acuidade visual delas 

(50%); alcance da independência e a autonomia nas atividades diárias realizadas (50%); 

preocupação com a futura profissão das filhas (33,33). Após orientações mantiveram três 

expectativas: alcançar independência e autonomia nas atividades diárias (100%); estudar (83,33%) e 

melhorar o desenvolvimento visual (33,33%). Concluiu-se que, após as orientações, as mães 

compreenderam que a intervenção precoce é um recurso precioso para o processo de 
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desenvolvimento da criança com deficiência visual, perceberam as implicações desse déficit 

no processo evolutivo infantil, levando-as a acreditarem nas potencialidades de suas filhas, 

aceitando as diversas maneiras de elas realizarem suas atividades cotidianas, bem como mudaram a 

forma de vê-las. 

Contato: SMOURAUFMA@YAHOO.COM.BR; PIEDADE@UFSCAR.BR 

 

 

  



 

PARTE III  | Pág. 384  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

TÍTULO: AS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS PARA APOIO À 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA CLASSE HOSPITALAR  

AUTORIA: Maria das Neves Silva e Amaralina Miranda de Souza  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CLASSE HOSPITALAR, NOVAS TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS, APRENDIZAGEM COLABORATIVA. 

Resumo Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa sobre o uso das tecnologias como 

ferramentas para a aprendizagem colaborativa, estudo em realização na classe hospitalar de um 

hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, Brasil. O fio condutor da discussão é 

permeado por referenciais teóricos que tratam da aprendizagem colaborativa online e do 

atendimento pedagógico em classes hospitalares. Como metodologia optou-se pela pesquisa de 

caráter qualitativo do tipo estudo de caso, orientada pela observação da ação educativa mediada 

pela a internet e pelas ferramentas, (blogs, chats, correio eletrônico, recursos audiovisuais), 

entrevistas com (05) cinco alunos e com a pedagoga responsável pela classe hospitalar. Buscou-se 

analisar como as tecnologias podem promover um ambiente de aprendizagem colaborativo misto 

(presencial e virtual) na classe hospitalar, essa configurada como sendo o lócus, o espaço de 

atendimento educacional complementar e/ou suplementar na perspectiva da educação inclusiva. A 

educação inclusiva aliada às tecnologias educacionais se tornam requisitos essenciais para a 

educação do terceiro milênio, cuja principal marca é a democratização do ensino no contexto da 

revolução tecnológica e digital. O maior desafio é usar as tecnologias na perspectiva da 

aprendizagem colaborativa e no atendimento pedagógico à criança e adolescente enfermo, 

valorizando o envolvimento mútuo dos atores desse processo no ambiente hospitalar para a 

construção de conhecimento e desenvolvimento humano. De acordo com os resultados preliminares 

obtidos pode-se inferir que as concepções tradicionais de educação não respondem mais às 

pretensões educativas para classe hospitalar, levando em consideração de que não é apenas o 

desenvolvimento das habilidades básicas da leitura, escrita e cálculo que são importantes, mas 

também as interações sociais, as construções afetivas, o fortalecimento dos laços de solidariedade, 

autoconfiança e autoestima do educando. Nessa perspectiva o pedagogo desponta neste espaço 

como sendo o agente gerenciador da interação de todos os ambientes de aprendizagem e ao mesmo 

tempo, aquele que organiza os processos educativos, as dinâmicas de colaboração e construção de 

conhecimento, utilizando o apoio das novas tecnologias educacionais. 

Contato: amara@unb.br  

mailto:amara@unb.br
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TÍTULO: PEDAGOGIA HOSPITALAR À LUZ DO PARADIGMA EMERGENTE  

 

AUTORIA: Maria das Neves Silva 

PALAVRAS-CHAVE: PEDAGOGIA HOSPITALAR, PENSAMENTO COMPLEXO, EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

Resumo Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica na qual discorre sobre a 

pedagogia hospitalar no contexto das transformações epistemológicas da pós-modernidade. Os 

fundamentos norteadores da discussão estão pautados principalmente em ideias desenvolvidas por 

(MATOS e MUGGIATI, 2001, 2006), (FONSECA, 1998, 1999, 2003), (BOAVENTURA 

SANTOS, 2003), (PETRAGLIA, 1996), (MORAES, 1997), (MORIN, 1999, 2000, 2001, 2011). A 

pedagogia hospitalar é entendida com área de estudo da pedagogia que contempla atividades 

pedagógicas no ambiente hospitalar na perspectiva da educação especial e inclusiva, e classe 

hospitalar entendida como o espaço no hospital onde acontece o atendimento pedagógico-

educacional ao aluno adoentado. Esse valoriza não apenas o desenvolvimento cognitivo do 

educando, mas contribui para a superação das dicotomias entre cientificismo/subjetividade, 

corpo/alma, objeto/sujeito, ciências naturais/ciências sociais distinções dicotômicas incompatíveis 

com o atendimento integral à criança enferma. Problematizando a postura tradicional do modelo de 

clínica centrado na doença e privilegiando o pensamento complexo do religar. Esse exige a 

capacidade de contextualizar conhecimentos e o diálogo entre os diversos campos do saber 

reafirmando a urgência do resgate do ser humano em sua totalidade e a superação das dualidades 

advindas do pensamento newtoniano-cartesiano. O presente estudo tem como objetivo promover 

uma discussão dos pressupostos teóricos da pedagogia hospitalar na configuração da nova ordem 

científica e no cenário de crise do paradigma dominante ou hegemônico. Como metodologia de 

pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica a partir levantamento de trabalhos divulgados em 

revistas ou periódicos científicos nos períodos de 1990 a 2012 que versam sobre a temática. Após 

análise dos dados ficou evidente que um novo olhar está sendo construído sobre a noção do sujeito-

educando no ambiente hospitalar, e que os profissionais que atendem a criança enferma estão 

condicionando a sua escuta e o seu olhar transdisciplinarmente em múltiplas direções valorizando o 

pensamento complexo no atendimento ao homo complexus. 

Contato: SRTA.AGATHA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: Educação Especial para crianças de zero a três anos: um desafio possível  

 

AUTORIA: Cinthya Campos de Oliveira e Ivone Martins de Oliveira 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; EDUCAÇÃO INFATIL; INCLUSÃO; DEFICIÊNCIA; CRECHE; 

Resumo Estudos desenvolvidos por Mendes (2006), Souza (2008), Vitta (2004) e Oliveira e Padilha 

(2011) apontam a escassez de pesquisas e orientações oficiais a respeito da educação especial e 

atendimento educacional especializado para crianças de zero a três anos no Brasil. Diante do 

exposto e das incertezas de profissionais da área da educação infantil sobre como atuar com 

crianças com comprometimentos no desenvolvimento e da necessidade de se aprofundar os estudos 

sobre formas de atendimento diferenciado para crianças de 0 a 3 anos em instituições de educação 

infantil, a pesquisa tem como objetivo identificar concepções e práticas instituídas em centros de 

educação infantil do município de Vitória em relação à educação especial para crianças de 0 a 3 

anos. Como objetivos específicos, destacamos: Identificar como unidades de educação infantil têm 

organizado o trabalho educativo para atender às especificidades de crianças de zero a três anos com 

comprometimentos no desenvolvimento; identificar os conhecimentos que os profissionais têm 

acerca das necessidades dessas crianças; levantar as práticas que têm sido desenvolvidas de forma a 

atender às necessidades dessas crianças; conhecer como vem sendo instituído o atendimento 

especializado para as crianças de zero a três anos. Para avançar nas discussões sobre o tema, a 

pesquisa busca suporte em experiências de inserção de bebês e crianças pequenas com 

comprometimento no desenvolvimento em unidades de educação infantil do município de Vitória. 

No estado do Espírito Santo, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME) prevê a 

inclusão do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação em todas as atividades realizadas nas unidades de ensino da capital tanto 

no horário regular, em classes regulares, quanto no contraturno escolar, através do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) realizado por professores especializados em educação especial. 

Diante disso, esta pesquisa constitui-se em um estudo de caso das práticas educativas desenvolvidas 

por alguns centros de educação infantil do município de Vitória/ES, que atuam com crianças de 0 a 

3 anos com algum tipo de comprometimento no desenvolvimento. Como procedimentos 

metodológicos para coleta de dados, elegeu-se a aplicação de entrevistas semiestruturadas e 
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desenvolvimento de grupo focal envolvendo os profissionais da escola que atuam diretamente 

com as crianças atendidas pela educação especial. Os resultados apresentados nesse estudo apontam 

a necessidade de aprofundar o conhecimento dessas profissionais acerca da deficiência, do 

desenvolvimento infantil e dos fatores que nele intervêm, bem como promover uma reflexão acerca 

da prática educativa para inclusão de crianças com deficiência nas creches e berçários. 

Contato: CINTHYACAMPOS@GMAIL.COM; IVONE.MO@TERRA.COM.BR 
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TÍTULO: Plano Individual de Transição para alunos com Currículo Específico Individual: um 

complemento ou um fundamento?  

 

AUTORIA: Maria do Rosário Araújo Ferreira; Ana Paula Loução Martins; Ana Paula Silva Pereira  

PALAVRAS-CHAVE: PLANO INDIVIDUAL DE TRANSIÇÃO; CURRÍCULO ESPECÍFICO INDIVIDUAL; 

ENQUADRAMENTO LEGAL; EXPETATIVAS DOS ALUNOS/FAMÍLIA 

Resumo O trabalho que nos propomos apresentar baseia-se em resultados preliminares de uma 

investigação em curso na Universidade do Minho, no âmbito do Doutoramento em Estudos da 

Criança, na área de Educação Especial, o qual tem a finalidade de caracterizar a implementação do 

Plano Individual de Transição junto de alunos com dificuldades intelectuais, a frequentar o 9.º ano 

de escolaridade e que desenvolvam um Plano Individual de Transição desde o 7.º ano. Nesta 

comunicação pretendemos apresentar o conhecimento obtido do estado da arte e do enquadramento 

teórico realizado burilando a questão dos Planos Individuais de Transição como uma vertente 

imprescindível para os alunos com currículo específico individual e consequente transição para a 

vida pós escolar. Os normativos legais sobre esta temática estão em pleno emergir pelo que são 

motivo de várias dinâmicas discursivas, avaliativas e de reflexão, por diferentes órgãos (Agência 

Europeia para o Desenvolvimento das Necessidades Educativas Especiais; Comissão de Educação, 

Ciência e Cultura: Grupo de Trabalho de Educação Especial; PinAndee: Associação Nacional de 

Docentes de Educação Especial). Tendo em consideração as dinâmicas que julgamos trazer 

contributos deveras positivos ao interrogarmos se o “papel” dos Planos Individuais de Transição: 

são um complemento ao currículo funcional desenvolvido pelos alunos com dificuldades 

intelectuais, com currículo específico individual, ou se são estes Planos Individuais de Transição o 

fundamento desse currículo específico individual? Acrescemos que o definido no Decreto-lei 

3/2008 prevê, no seu artigo 21.º “a possibilidade de se desenhar um currículo específico individual 

com base no perfil de funcionalidade dos alunos com necessidades educativas especiais. A 

aprendizagem a desenvolver no âmbito destes currículos, que nos termos da referida disposição 

legal tem uma forte componente funcional, visa sobretudo a aquisição de competências que 

possibilite uma vida o mais autónoma possível e com a máxima integração familiar, social e 

profissional”. Mais recentemente, a Portaria 275-A/2012, de 11 de Setembro, surge no sentido de 

orientar as escolas para a construção dos currículos específicos individuais e dos planos individuais 

de transição, a qual procede “à definição de uma matriz curricular que se pretende estruturante, de 
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modo a garantir que os currículos individuais integrem as áreas curriculares consideradas 

fundamentais, mas simultaneamente dotada da flexibilidade necessária a uma abordagem 

individualizada capaz de respeitar e responder às especificidades de cada aluno”. Considerando este 

enquadramento legal e a finalidade do trabalho de investigação realçamos que a opção 

metodológica da investigação em curso incidirá num estudo de natureza qualitativa, considerando o 

paradigma naturalista/interpretativo, estabelecendo interações com os participantes na recolha, 

exploração, e tratamento de dados que nos permitam ir ao encontro da finalidade do estudo. O 

desenho, planeamento e execução da investigação assentará na vertente Estudo de Caso e 

combinará uma triangulação de participantes, tendo como instrumento de recolha de dados a 

entrevista semi-estruturada aos participantes e a análise documental. 

Contato: mraferreira@netcabo.pt; appereira@ie.uminho.pt; APMARTINS@IE.UMINHO.PT 
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TÍTULO: Resolução de problemas matemáticos por uma adolescente com diagnóstico de 

deficiências intelectual: entre o que vejo, o que penso, o que falo e o que registro  

 

AUTORIA: Yesmin Correia Dias; Cleyton Hércules Gontijo  

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, INCLUSÃO, RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS. 

Resumo Este estudo se situa no campo da educação inclusiva, com foco no desenvolvimento e 

aprendizagem de pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual. Essa população, por apresentar 

um funcionamento intelectual distinto, fica muitas vezes desacreditada diante de sua capacidade de 

aprender os conteúdos escolares, em especial, a Matemática. Levando-se em consideração esses 

aspectos, buscou-se analisar as produções de uma estudante do 5° ano do Ensino Fundamental 

brasileiro, diagnosticada com deficiência intelectual, a fim de verificar os processos de pensamento 

que emergem na resolução de problemas matemáticos aditivos. Para isso, identificou-se 

comportamentos e atitudes da estudante diante das atividades matemáticas propostas, analisando 

suas respostas gestuais, orais ou gráficas utilizadas na resolução dessas atividades e; verificou-se se 

sua condição social de deficiente intelectual afetou o desenvolvimento de suas estruturas de 

pensamento voltadas para o raciocínio lógico-matemático. A partir desses objetivos, trabalhou-se 

dentro de uma abordagem qualitativa com o estudo de caso e com a análise microgenética para 

tratar as informações construídas. Observou-se a estudante em sala de aula e na sala de recurso; 

entrevistou-se a aluna, suas professoras da sala de aula e da sala de recurso e realizou-se uma 

análise documental do seu histórico escolar e atividades de sala. Concluiu-se que é oferecido à 

estudante um ensino reducionista dos conhecimentos matemáticos, voltados somente para a 

contagem e para os algoritmos da adição e subtração, prejudicando sua aquisição do conceito de 

número e das ideias envolvidas nessas operações. Percebeu-se que ao criar estratégias pedagógicas 

para favorecer a expressão do seu pensamento matemático a aluna ofereceu respostas orais e/ou 

escritas aos objetivos de ensino estabelecidos. Neste contexto, entende-se que a sala de aula tem a 

possibilidade de tornar-se um espaço relacional baseado na alteridade, podendo garantir 

aprendizagens mútuas, principalmente por permitir, criar espaços para reconstruir, reelaborar e 

ressignificar a prática pedagógica e o saber matemático. 

Contato: YESMINDIAS@GMAIL.COM; CLEYTON@UNB.BR  
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TÍTULO: ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM SALAS 

DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS EM FEIRA DE SANTANA – BAHIA –BRASIL: UM 

OLHAR SOBRE O PROCESSO AVALIATIVO  

 

AUTORIA: Antonilma Santos Almeida Castro, Edinalma Rosa Oliveira Bastos, Isa Maria Carneiro 

Gonçalves, Maria Alice de Sá Barbosa Mendes 

 

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO; NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, SALAS DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

Resumo Este texto apresenta parte de uma pesquisa intitulada “Observatório Nacional de Educação 

Especial: estudo em rede nacional sobre as salas de recursos multifuncionais nas escolas comuns”, a 

qual trouxe como desdobramento a proposta investigativa denominada “Observatório Nacional de 

Educação Especial: Estudo em Rede Nacional sobre as Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) 

nas Escolas Comuns em Feira de Santana. Essa última proposta foi desenvolvida pelo Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Educação Especial – GEPEE da Universidade Estadual de Feira de Santana – 

Bahia – Brasil. O objetivo foi analisar a forma como os professores das SRMs avaliam o aluno com 

necessidades educacionais especiais – nee. 

Focou-se a atenção no diagnóstico, no processo de inserção desse estudante nas salas, e no apoio 

que lhe é oferecido no momento da avaliação. A investigação está subsidiada por constructos da 

educação inclusiva e está inserida na modalidade da pesquisa colaborativa. Os sujeitos focais foram 

trinta (30) professores que atuam nas SRMs em escolas públicas do município. A técnica utilizada 

foi o grupo focal, estruturado em três (03) encontros com os professores. Os resultados apontaram 

para a ausência de um diagnóstico criterioso, ficando a construção do mesmo à mercê da 

subjetividade e conhecimento de cada professor. Verificou-se ainda que os relatos dos professores 

demonstravam ideias díspares a respeito do desenvolvimento acadêmico dos estudantes e das 

propostas da escola no que diz respeito à efetivação da inclusão. A pesquisa é considerada relevante 

porque permitiu visualizar problemas levantados pelos próprios professores no que se refere ao 

processo avaliativo, mostrando a necessidade de problematizá-los frente às instâncias educacionais 

que coordenem as SRMs. O estudo aponta também para a necessidade de se fomentar, nos espaços 

escolares, a discussão sobre as necessidades educacionais especiais, sobre as concepções de 

aprendizagem e sobre a prática docente, mostrando a importância de relacionar esses aspectos à 
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avaliação dos referidos educandos. A problematização do processo avaliativo poderá 

repercutir positivamente no desenvolvimento dos estudantes com nee inseridos nas salas de recursos 

multifuncionais. 

 

Contato: antonilma.almeida@bol.com.br; nalmarosa@bol.com.br; goncalves.isa@ig.com.br; 

masbmendes@gmail.com 
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TÍTULO: Que inclusão é possível? Uma experiência na sala de recursos multifuncionais de 

uma escola municipal de Cuité, PB, Brasil.  

 

AUTORIA: Cibele da Silva Furtado, Caroline Zabendzala Linheira  

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; LEITURA E ESCRITA; SOCIABILIDADE 

Resumo A Sala de Recursos Multifuncionais é um local destinado ao atendimento especializado de 

crianças com deficiência na escola regular. A legislação brasileira e as políticas governamentais 

para a promoção da educação inclusiva têm pressionado as escolas sem proporcionar-lhes condições 

adequadas. Este trabalho retrata uma experiência construída, vivenciada e investigada por uma 

professora. Trata-se de um estudo de caso que avaliou os limites e possibilidades de uma prática 

construída de forma desbravadora e intuitiva. Afinal, que inclusão era possível naquele contextos de 

tantas carências? A sala de aula em questão está situada em uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental, em um município pequeno no interior da Paraíba, um estado com altos índices de 

analfabetismo no nordeste do Brasil. Na época da pesquisa a sala tinha 14 alunos matriculados. A 

dinâmica de trabalho entre 2009 a 2011 foi formatada a partir de tentativas e erros, leituras e 

estudos individuais e uma busca um tanto pessoal para garantir o acolhimento e desenvolvimento 

cognitivo daqueles alunos. Os alunos frequentavam ao mesmo tempo (com certa rotatividade 

devido aos comprometimentos individuais) a sala de aula, todas as tardes da semana. Um espaço de 

sociabilidade foi se construindo e o clima de amizade e companheirismo prevaleceu e acabou 

incentivando a aprendizagem. Os progressos resultantes desta turma foram percebidos na escrita e 

na leitura, na comunicação oral e principalmente na sociabilidade destas crianças e adolescentes 

portadores de necessidades especiais. Além das evidencias no contexto escolar, relatos frequentes 

dos familiares e de outros profissionais confirmavam. O desenvolvimento individual era registrado 

em relatórios sistematizados periodicamente. Ao longo deste processo os alunos passaram a 

desenvolver atividades coletivas na escola como desfiles cívicos e comemorações diversas. 

Expressavam identificação e pertencimento a sua sala (Sala de Recursos Multifuncionais) e a 

relação destes alunos especiais com os alunos de outras turmas de ensino regular se deu de forma 

natural em espaços coletivos. 

Entretanto, percebemos que o desenvolvimento de algumas habilidades específicas para alguns 

alunos poderia ser mais bem aproveitada em atendimento individualizado – o que por vezes 
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acontecia. Por fim, dado os resultados desta pesquisa e as experiências que seguem no mesmo 

contexto defendemos a convivência entre os alunos portadores de necessidades especiais num 

espaço comum onde a unidade está na diversidade. 

 

Contato: CIBELESFURTADO@GMAIL.COM; CAROLINEZL.UFCG@GMAIL.COM 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A CRIANÇA PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL: NARRATIVAS DE PROFESSORES  

 

AUTORIA: Suelen da Silva Sales e Sonia Lopes Victor  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 

EDUCAÇÃO INFANTIL, AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM, AVALIAÇÃO EDUCACIONAL. 

Resumo A política de 2008 explana todo o movimento nacional de educação inclusiva e institui um 

corpo teórico para que se efetive uma educação que alcance a todos. O documento definiu os 

procedimentos em relação o atendimento educacional especializado, em relação às 

responsabilidades federais, estaduais e municipais e o público-alvo da educação especial Umas das 

diretrizes que o documento procura definir é em relação à educação infantil, etapa em que deve ser 

considerado o desenvolvimento global da criança. Nesse sentido nosso objetivo será entender os 

processos de avaliação vivenciados pela criança com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na educação infantil. Sabemos que a política 

define três processos de avaliação no atendimento educacional especializado, a avaliação para 

aprendizagem; a avaliação para caracterização e diagnóstico e avaliação para o planejamento e 

apoio. Diante disso procuramos entender como esses processos acontecem na educação infantil e no 

primeiro ano do ensino fundamental à partir das narrativas dos professores de educação especial que 

atendem essas crianças nas SRM no município de Guarapari, o qual faz parte região metropolitana 

do Estado do Espírito Santo. Esses professores participaram de 11 encontros no modelo de grupos 

focais, promovidos pelo Observatório Nacional de Educação Especial, onde foram discutidos três 

eixos temáticos, a saber: formação de professores, avaliação e AEE. A abordagem histórico-cultural 

e os estudos sobre a sociologia da infância foram os aportes teórico-metodológicos para esta 

investigação. As análises das narrativas dos professores de educação especial identificaram que há 

uma necessidade de sistematização dos processos de avaliação no que diz respeito as bases teóricas 

utilizadas, os procedimentos e encaminhamentos e a elaboração de relatórios descritivos. Outro 

resultado encontrado é que os processos de avaliação ainda continuam com uma perspectiva da 

clínica focada em diagnóstico, no qual o aluno é julgado por suas limitações, valorizando o que ele 

não pode fazer. Por isso é proposto uma avaliação com foco nos processos de aprendizagem. 

Contato: SSUELEN32@YAHOO.COM.BR; SOLOVIC@HOTMAIL.COM.BR 
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TÍTULO: PROCESSOS SUBJETIVOS E APRENDIZAGEM: ESTUDO DE CASO DE H  

 

AUTORIA: Cristina M. Madeira-Coelho, Luciana da S. Oliveira, Karina Panizza  

PALAVRAS-CHAVE: SUBJETIVIDADE, APRENDIZAGEM, INCLUSÃO 

Resumo O objetivo principal desse trabalho é delinear aspectos da concepção teórica da 

subjetividade na perspectiva histórico-cultural para a compreensão do processo de inclusão de 

crianças com desenvolvimento atípico na escola. Refere-se tanto à organização do trabalho 

pedagógico quanto às dinâmicas inter-relacionais do contexto escolar inclusivo. Para tanto, valeu-se 

do estudo de caso de H., aluna do segundo ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do 

DF, que apresenta diagnóstico de deficiência intelectual de etiologia não identificada. A 

metodologia de pesquisa teve por base a Epistemologia Qualitativa desenvolvida por González Rey 

(2005). Parte da pesquisa mais ampla foi iniciada em março de 2011, porém o estudo aqui relatado 

se refere ao período de fevereiro a julho de 2012, em que foi feito trabalho sistemático junto à turma 

de H. e à equipe da escola. A partir de princípios da abordagem teórica adotada, ressaltam-se quatro 

aspectos da organização pedagógica que se mantiveram constantes em todas as atividades 

planejadas e vivenciadas com as crianças e as professoras. As reflexões sobre o trabalho 

interventivo desdobram-se em duas considerações sobre os processos educacionais inclusivos: a) a 

mera efetivação de matrícula que pretende ser inclusiva, não é garantia do processo de ensino-

aprendizagem; b) a coletividade que se implica nos processos de uma escola inclusiva deve estar 

articulada em suas intenções e ações para garantir o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos 

incluídos. 

Contato: madeiracoelho@yahoo.com.br; luciana.lemes@gmail.com; karinapanizza@gmail.com 
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TÍTULO: UMA ANÁLISE INSTITUCIONAL: SUBJETIVIDADE SOCIAL E INCLUSÃO  

 

AUTORIA: Cristina M. Madeira-Coelho, Luciana da S. Oliveira, Karina Panizza  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; SUBJETIVIDADE SOCIAL; FORMAÇÃO DOCENTE 

Resumo Esse trabalho resulta de duas atividades articuladas desenvolvidas, no primeiro semestre de 

2013, em uma escola pública do DF: a pesquisa e a prática de estágio docente, justificada pela 

formação inicial em Pedagogia de uma das autoras. Planejá-las e desenvolvê-las em um mesmo 

espaço-tempo, criou condições de reflexão singular sobre a prática docente observada nas turmas do 

2º segundo ano do Ensino Fundamental e desafiou a equipe a criar alternativas inovadoras e 

criativas que se opusessem ao trabalho pedagógico reprodutivo, mecânico e excludente 

característico do contexto pesquisado. Em resposta a dificuldades operacionais para a conclusão do 

estágio docente, optamos por investigar aspectos institucionais que permitissem entender o 

funcionamento da escola. Com base no aporte teórico da Subjetividade na perspectiva histórico-

cultural de González Rey, (2002, 2005, 2008) foram realizados: observações da rotina escolar, 

atividades de intervenção psicopedagógica, reuniões com as professoras, análise dos documentos da 

escola e entrevista com o supervisor pedagógico. Desse conjunto de ações realizadas emergiram 

indicadores como: a postura dos professores diante das dificuldades; a omissão da gestão sobre 

aspectos administrativos e pedagógicos; a implicação da coordenação pedagógica com atividades de 

caráter burocrático e imediatista; e, o descompasso entre as ações estipuladas no Projeto Político 

Pedagógico e o cotidiano escolar. O mapeamento institucional apontou para a complexidade desse 

contexto em que a subjetividade social está marcada pelo descompromisso coletivo, pela 

imobilidade diante de situações corriqueiras do cotidiano escolar e pela falta de cobranças por parte 

de todos os envolvidos, aspectos que impedem que a escola inclua seus alunos nos processos 

aprender e se desenvolver. 

Contato: madeiracoelho@yahoo.com.br; luciana.lemes@gmail.com; 

KARINAPANIZZA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: A educação inclusiva no contexto da Escola Pública: um desafio inovador  

AUTORIA: GABRIELA CANASTRA 

PALAVRAS-CHAVE: NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; EDUCAÇÃO INCLUSIVA; PERSPETIVA 

ECOLÓGICA; QUALIDADE DE VIDA 

Resumo Resumo: 

O presente estudo procura realizar uma aproximação aos sentidos de que se revestem as percepções 

de um grupo de profissionais de educação, em relação às suas práticas e competências profissionais 

e às dificuldades sentidas no seu quotidiano de trabalho, em torno da implementação de um projeto 

pioneiro, no quadro das necessidades educativas especiais – a criação de uma Sala de Ensino 

estruturado numa escola Pública em contexto Moçambicano. A opção metodológica que melhor se 

ajustou a esta problemática foi o estudo de caso. Considerando o objecto de estudo optou-se por 

privilegiar o enfoque interpretativo de índole qualitativo, uma vez que o propósito do estudo se 

centrou na reconstrução dos significados latentes de um de grupo de profissionais sobre o 

funcionamento deste projeto. O presente trabalho é sustentado pelos contributos da revisão de 

literatura sobre a problemática da inclusão educativa dos alunos com necessidades educativas 

especiais, permitindo a apresentação de uma posição investigativa na recolha e análise dos dados. 

Os dados recolhidos através da aplicação das entrevistas semi-estruturadas e submetidas à análise 

de conteúdo, definiram-se as seguintes categorias: concepção dos técnicos e professores sobre a 

Sala de Ensino Estruturado; características dos alunos que frequentam a Sala de Ensino Estruturado; 

âmbito e natureza do trabalho desenvolvido na sala de Ensino Estruturado (SEE); trabalho de 

articulação entre docentes, técnicos e famílias; propostas de melhoria no que diz respeito a este 

recurso pedagógico. Após a recolha, análise e discussão dos resultados, podem-se evidenciar alguns 

dos resultados mais relevantes: (a) a inclusão como uma necessidade pedagógica e a aplicação deste 

dispositivo de intervenção psicopedagógica como uma resposta de qualidade na área das 

necessidades educativas especiais; (b)  a necessidade de se investir num postura profissional mais 

reflexiva, mormente numa óptica de formação inicial e autoformação em contexto; (c) reforçar a 

estratégia do trabalho em rede, de modo a reequacionar o papel da família, perspectivando-a como 

ator-chave no sucesso educativo dos alunos; (d) sublinhar a necessidade da criação da figura do 

educador de educação especial para acompanhar os alunos com NEE constituindo-se como uma 

potencialidade que importa destacar neste estudo. 

Metodologia 
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O presente estudo, de caráter qualitativo, resultou  de uma dissertação apresentada na Universidade 

A Politécnica – Maputo como fazendo parte dos requisitos de graduação e obtenção do grau de 

Licenciatura em Psicologia Clínica e de Aconselhamento. O Estudo de campo realizou-se no âmbito 

da implementação de uma Unidade de Ensino Estruturado, numa escola pública (portuguesa) em 

território Moçambicano. 

A opção metodológica deste Estudo privilegiou um “olhar interpretativo” (Flick, 2005; Lara & 

Ballesteros, 2008) e procurou indagar (captar) as percepções que um grupo de profissionais de 

Educação têm sobre o funcionamento da primeira Unidade de Ensino Estruturado a funcionar nesta 

Escola Pública.  (em contexto do ensino regular) 

A razão da implementação desta Unidade de Ensino Estruturado a funcionar desde 2009 procurou 

preencher uma lacuna à muito tempo diagnosticada na escola, no atendimento aos casos mais 

problemáticos, a quem era negado o acesso ao ensino integrado, por falta de condições 

(organizacionais, técnicas e pedagógicas) ou a quem a integração na escola era feita a partir da sua 

colocação na sala de aula (integração física), a cumprir apenas um horário numa tentativa de 

colmatar a sua integração física.  

Com a criação de SEE a escola abriu efetivamente as suas portas aos alunos com NEE, que noutras 

condições não teriam condições para  frequentar o ensino escolar regular.  

O grupo de Educação Especial procurou implementar um “espaço educativo” (especializado),  

tendo como objectivo a capacitação pessoal e social   de um grupo de alunos (os alunos com NEE 

mais acentuadas), em interface com a turma do regular. E, em consequência da criação da SEE foi 

possível promoção de condições para a aprendizagem de competências habilitativas e de preparação 

para a vida adulta. 

A criação de uma equipa multidisciplinar, em torno deste projecto, permitiu a integração de vários 

docentes de vários grupos disciplinares e técnicos criando uma dinâmica colaborativa entre os 

profissionais e trouxe vários benefícios aos alunos e aos docentes do ensino regular. Esta equipa 

funciona a partir da incrementação de metodologias de intervenção interdisciplinares, seguindo o 

modelo de ensino estruturado, com o intuito de facultar a adaptação ao contexto escolar. 

É no contexto desta problemática que se desenvolve a presente investigação que tem como 

objectivo principal aceder às percepções que professores, técnicos e pais participantes no nosso 

Estudo  sobre a importância da sala de ensino estruturado no atendimento aos alunos com NEE. 

Procurou-se caracterizar os alunos que frequentam a sala de ensino estruturado (SEE) e a própria 

SEE, no que respeita aos recursos humanos, físicos e materiais, formas de colaboração entre 
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técnicos e famílias, bem como identificar as estratégias de trabalho privilegiadas no 

atendimento a este tipo de alunos. 

Com este propósito o presente estudo é sustentado pelos contributos da revisão da literatura sobre a 

problemática da inclusão educativa dos alunos com NEE. É, sustentado ainda, pela curiosidade em 

abordar esta temática emergente e desconhecida no contexto moçambicano, assente num olhar 

crítico e reflexivo sobre as práticas de atendimento a crianças com NEE. 

Trata-se de um processo complexo, apontando para uma viragem de paradigma no que diz respeito 

à concepção, intervenção e avaliação educacional dos alunos classificados nas NEE (de carácter 

permanente). Assim, importa questionar e desocultar algumas das percepções tácitas e implícitas 

produzidas pelos atores intervenientes no Estudo a partir das seguintes questões. Neste sentido 

pode-se questionar até que ponto certas visões sobre a deficiência não terão repercussões face ao 

papel que  desempenha a Sala de Ensino Estruturado  no atendimento a crianças com NEE de 

carácter permanente numa escola do sistema regular de ensino? Em que medida é que a organização 

e gestão das atividades da Sala de Ensino Estruturado em torno das competências funcionais, não 

será uma forma redutora de lidar com a problemática da deficiência? Até que ponto é que  estes 

professores e técnicos desenvolvem e articulam o seu trabalho com estes alunos e com as suas 

famílias? Continuando o questionamento, não será que as dificuldades que encontram os 

professores e técnicos, na preparação e desenvolvimento do seu trabalho com estes alunos, 

revelador de um défice reflexivo em torno da conceptualização sobre a deficiência e a sua 

articulação com  este serviço de apoio especializado ? 

Estas são algumas das questões que estão na base da formulação desta problemática: De que forma 

é que os profissionais de educação, implicados na Sala de Ensino Estruturado, percepcionam o 

funcionamento da Unidade de Ensino Estruturado como fator de inclusão de crianças com NEE? 

Com base nas questões apresentadas formularam-se os seguintes objectivos de investigação: 

caracterizar as percepções dos professores do ensino regular, educação especial, técnicas e de uma 

encarregada de educação face à existência de uma SEE na escola; identificar as estratégias de 

articulação curricular entre o apoio especializado prestado e o currículo ministrado na turma do 

regular; compreender a articulação do trabalho entre professores, técnicos e famílias; descrever os 

constrangimentos e as potencialidades colocadas por estes intervenientes face a um trabalho de 

qualidade. 

Com a implementação desta unidade de Ensino Estruturado  procurou-se mobilizar e  adequar um 

serviço apoio especializado às especificidades dos alunos, aumentando os seus níveis de 

funcionalidade ( a sua inteligência e as competências adaptativas).   
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A novidade da SEE pareceu trazer algum desconforto ao institucionalmente estabelecido há já 

algum tempo, a inexistência de um serviço de apoio aos alunos com NEE. Com a criação desta sala 

(SEE) foi necessário adequar horários, mobilizar docentes para integrarem a equipa multidisciplinar 

e aproximar as famílias dos alunos com NEE à escola e torná-los parceiros deste projeto. Também 

foi necessário equipá-la com materiais lúdicos e pedagógicos específicos.  

Este é, efetivamente, um projeto novo para a Escola e para a comunidade, assim como para os 

profissionais da SEE, os professores do regular, a associação de pais e para os próprios alunos. É 

uma sala que funciona entre as sete horas da manhã e as dezasseis horas da tarde com muitas 

actividades curriculares e extra-curriculares. É um projeto que funciona tendo em conta a 

especificidade destas crianças e consequentemente apoia os seus familiares. Os alunos que 

frequentam a SEE vão simultaneamente à sala de ensino regular.  

Considerações finais 

Estudar a temática da inclusão de crianças com necessidades especiais, na escola pública, a partir da 

implementação de uma SEE e introduzir-se uma área que ainda está a dar os seus primeiros passos, 

parece ser um fator positivo no atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais.  

Partindo desta aproximação ao objecto de estudo, e após se ter procedido à análise e discussão dos 

principais resultados produzidos, chegou a altura fazer um balanço do itinerário de investigação 

realizado. Importa antes de mais, referir que as conclusões deste estudo não são generalizáveis mas 

inscrevem-se num “contexto singular”, a partir dos “textos” (Flick, 2005) produzidos pelos 

profissionais de uma determinada comunidade educativa. É nesta perspectiva que, de seguida, se 

destacam os principais resultados obtidos e discutidos à luz do quadro teórico. 

O primeiro resultado que se pode salientar prende-se com o tipo de “representação social”, que 

parece estar na base do processo de configuração, dos discursos dos participantes implicados neste 

estudo, face ao conceito de “deficiência” e ao modo como dão sentido às suas práticas educativas, a 

partir da implementação de uma sala de Ensino Estruturado. Todos os participantes no estudo estão 

de acordo em  considerarem a sala de Ensino Estruturado como um recurso (resposta) indispensável 

e com qualidade no atendimento de alunos com NEE.  

A segundo resultado aferido relaciona-se com a concepção de inclusão manifestada pelos vários 

atores sociais. Ou seja, para estes interlocutores, a inclusão de alunos com necessidades educativas 

especiais carece da operacionalização de respostas educativas diferenciadas. Os alunos com NEE 

(moderadas e/ou acentuadas) para além de pertencerem a uma turma de referência devem usufruir 

do apoio especializado oferecido pela sala de ensino estruturado, constituindo-se esta, como um 

recurso pedagógico eficaz para a escola.  
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Assim, um outro resultado que parece bastante relevante reporta-se ao modo como os profissionais 

percepcionam o trabalho colaborativo destes profissionais. Ou seja, a professora de Educação 

Especial e as técnicas da SEE consideram contudo que, o trabalho ainda poderia ser de maior 

utilidade se existisse uma maior articulação entre professores do ensino regular e a equipa 

multidisciplinar de educação especial, na identificação e preparação das respostas educativas para 

estes alunos. Os docentes do ensino regular tendem a delegar, na equipa multidisciplinar, toda a 

responsabilidade com estes alunos, com o argumento de que é na SEE (onde se encontram os 

técnicos e a docente de educação especial) que existem as condições e formação especializada para 

o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. O argumento que sustenta esta posição relaciona-

se as dificuldades que dizem sentir decorrentes da ausência de formação especializada para este tipo 

de abordagem.  

No caso das profissionais que estão a dinamizar a SEE, estas consideram que existe falta de 

recursos humanos e materiais na área da educação especial. Ou seja, atualmente as profissionais, 

não têm formação nesta área específica. Esta área desconhecida e emergente carece de profissionais 

“teórico-práticos” capazes de fazer face a todo um conjunto de solicitações relacionadas com este 

público-alvo.  

Outro resultado que importa referir, aqui nestas conclusões, e que se revela estratégico é que este 

tipo de dispositivo psicopedagógico parece suprir a dificuldade revelada no que concerne ao 

processo de articulação e integração entre a “dimensão funcional e social” das aprendizagens.  

A partir da implementação da SEE, as áreas do funcional (autonomia e socialização) e as áreas 

escolares, estão  a ser trabalhadas, por toda esta equipa multidisciplinar, quer na turma ou na sala de 

Ensino estruturado, recorrendo para tal à diferenciação pedagógica; à dinamização de rotinas e a 

sistemas de aquisição, a partir do modelo comportamental do método teacch. Assim, com  a 

aplicação deste apoio especializado poder-se-ão ver minimizadas as dificuldades de comunicação, 

de interação social e de comportamento dos alunos.  

O que se evidencia, ainda, como significativo e muito importante para a continuação desta SEE tem 

a ver com a necessidade de recrutamento de mais técnicos em e com formação académica e 

profissional na área de educação especial, terapia da fala e terapia ocupacional.  

Efetivamente, a inclusão para não ser considerada um discurso de “fachada” carece, de uma efetiva 

criação de serviços de qualidade e nunca da democratização das carências. 

Em síntese, e em correspondência com a visão referida atrás, pode-se concluir que, exceptuando o 

grupo de educação especial (a coordenadora e as técnicas) que lideram e tomam as decisões, os 

docentes do ensino regular e a encarregada de educação tendem a desempenhar um papel mais 
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passivo. Os pais ainda não perceberam a importância do seu papel e do trabalho a 

desenvolver, no contexto da sala e da Sala de Ensino Estruturado para o sucesso destes alunos. É, 

certamente, vantajoso, aconselhável e importante que os pais estejam a par do que se passa na 

Escola, que participem nela para colaborar e intervenham para alterar, rectificar ou modificar aquilo 

que possam considerar prejudicial para os seus filhos.  

Outro resultado que importa referir, aqui nestas conclusões e que se traduz numa dificuldade está 

relacionada com o facto de a SEE estar no limite da sua ocupação. As dúvidas relativamente à falta 

de conhecimentos conceptuais sobre a educação especial e o método Teacch podem constituir-se 

como uma das fragilidades do projeto.  

As dificuldades de articulação e de desenvolvimento de um trabalho colaborativo e em parceria 

entre os  vários profissionais se configura igualmente numa dificuldade manifestada pelos 

participantes no Estudo. Do mesmo modo, alguns pais, já cansados das batalhas que travam no 

sentido de encontrarem os melhores resultados na educação dos seus acabam por não dar 

continuidade a este trabalho, como educadores para que o seu papel possa resultar, também, na 

educação dos seus filhos.  

Não obstante, apesar destas limitações sinalizadas, também, se identificou uma grande 

potencialidade neste tipo de SEE. Por um lado, o reconhecimento que os alunos com NEE são uma 

população heterógena (como acontece com o resto da população escolar), e que o método adoptado 

pode ser, também, muito benéfico para outros alunos e não necessariamente, apenas, para os alunos 

com PEA. Por outro, os vários participantes insistem na necessidade da criação de uma nova figura 

profissional (o educador de educação especial) sendo esta uma outra potencialidade que importa 

destacar no Estudo.  

Em concreto advoga-se, ainda, que este tipo de conteúdos e práticas deveriam fazer parte dos planos 

de estudo da Formação Inicial e da Formação Contínua a partir de incentivos dados pelo Estado.  

Sugere-se, desta forma, que, em estudos futuros, se possam realizar outras abordagens 

complementares, tendo em vista a criação de condições facilitadoras que contribuam, por um lado, 

para a capacitação dos profissionais na compreensão e atendimento das crianças especiais; por outro 

lado, a amplificação  e qualidade do serviço educativo prestado produzindo melhorias no bem-estar 

subjetivo e social dos alunos com necessidades educativas especiais.  

 

Contato: GABY.CANASTRA@GMAIL.COM  
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TÍTULO: Ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos  

 

AUTORIA: Autores: Lucenir de Sousa Ferreira; Maria do Socorro Carvalho Lima                                                                           

Co-autoras: Daiane Pinheiro; Eleny Brandão Cavalcante  

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PORTUGUES/LIBRAS, SURDEZ, EDUCAÇÃO 

BILÍNGUE 

Resumo III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade” – Lisboa/Portugal ENSINO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS A Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como a língua materna da 

comunidade surda, contudo, deixa claro que esta não poderá substituir a modalidade escrita da 

língua portuguesa. Levando em consideração o disposto na referida lei e, também, daquilo de que 

trata o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, o programa “A Formação de Professores para 

a Implementação de uma Educação Bilíngue para Surdos”, aprovado pelo edital 

PROEXT/MEC/SESu – 001/2013, vem, desde o início do ano, trabalhando com ações de formação 

que busquem por em prática as principais ações da legislação vigente a cerca da educação de 

surdos. Aqui se dará ênfase ao ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos. O 

objetivo do programa, no que tange ao ensino acima citado, é o de formar quarenta pessoas com o 

curso de ensino de português para surdos. O público alvo desse curso são professores de língua 

portuguesa, alunos concluintes do curso de letras/português e professores que atuam nas salas de 

Atendimento Educacional Especializado – AEE. Em nossa região, de modo geral, o ensino de 

língua portuguesa como segunda língua para surdos se dá por meio de professores que muitas vezes 

não possuem formação adequada para este fim, dessa forma, tais professores, não possuem 

metodologias específicas para a realização do trabalho pedagógico com aluno com surdez, e isso 

acaba frustrando e desestimulando o aluno a frequentar a escola, causando assim o fracasso escolar 

do mesmo. É aceitável que muitas vezes esse déficit se dá por conta da pouca oferta de formação 

continuada que contemple esses professores, por outro lado, pode ocorrer um descaso por parte 

deles e, mesmo havendo tais ofertas, não buscam se atualizar. A proposta do curso em questão é 

justamente ir ao encontro desses professores que lidam diretamente, ou que lidarão, com alunos 

surdos e capacitá-los no que se refere ao ensino de português para surdos. Muitas vezes esses 

professores se encontram no AEE, contudo, não são todas as escolas que possuem este tipo de 

atendimento, o que acaba dificultando, ainda mais, o trabalho do professor, visto não poder dispor 

de toda a sua atenção ao aluno surdo. Além disso, as praticas pedagógicas inadequadas são um dos 
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maiores problemas no processo de escolarização do aluno surdo, desfavorecendo lhe ao 

aprendizado ideal. Nessa perspectiva, compreende-se a importância do programa para a educação 

de surdos em Santarém e região Oeste do Pará Brasil. 

Contato: LUCENIRSF@HOTMAIL.COM; SOCORROSANTAREM@GMAIL.COM;  

DAIANEPINHEIROUFOPA@GMAIL.COM;  ELENYCAVALCANTE@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A SURDOCEGUEIRANO 

BRASIL  

 

AUTORIA: Maria da Piedade Resende da Costa  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; SURDOCEGUEIRA; EDUCAÇÃO DO SURDOCEGO. 

Resumo O presente trabalho especificamente diz respeito a uma categoria de deficiência 

denominada surdocegueira. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar breves 

informações e considerações gerais para a compreensão da surdocegueira como:   aspectos 

históricos no mundo e no Brasil, a definição, as causas, a classificação, as formas de comunicação, 

aspectos educacionais. É uma área da Educação Especial que apresenta uma carência quanto à 

divulgação no que se refere ao atendimento a esta população. No Brasil só foi incluída como 

categoria de deficiência nos documentos oficiais a partir de 2002 quando surgiu a primeira 

publicação realizada pelo Ministério da Educação e Cultura. Porém, a luta pelo atendimento ao 

aluno com surdocegueira no Brasil teve início em 1962. Observa-se que é a comunicação o ponto 

crucial para o trabalho com o aluno com surdocegueira. Constata-se que para a mediação para a 

comunicação são necessárias: as formas de comunicação, os níveis de comunicação e a função. São 

várias as formas de comunicação (língua de sinais, sistema Braille digital, escrita na palma da mão, 

entre outras). O aluno com surdocegueira é quem faz a opção qual é a melhor forma para se 

comunicar. Quanto aos níveis, estes deverão ser avaliados para detectar o nível que o aluno se 

encontra e a partir deste aspecto realizar a intervenção para mediar o desenvolvimento da sua 

comunicação. E, para haver comunicação deve-se observar a função. Conforme o desenvolvimento 

da comunicação o aluno com surdocegueira, atualmente está frequantando o ensino regular, desde 

que seja acompanhado do guia-intérprete. 

Contato: PIEDADE@UFSCAR.BR 
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TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: UMA 

ANÁLISE BRASIL E PORTUGAL  

 

AUTORIA: FABIANE ADELA TONETTO COSTAS; ANDRÉA TONINI  

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; EDUCAÇÃO ESPECIAL; BRASIL E PORTUGAL 

Resumo A formação de professores de Educação Especial vem sofrendo profundas transformações. 

Se há alguns anos atrás este profissional era formado para atuar em espaços institucionalizados, 

considerados desde a década de sessenta por espaços segregacionistas que promoviam práticas de 

exclusão social e educacional, hoje há um novo direcionamento formativo, ou seja, este professor 

passa, cada vez mais, a agregar-se ao processo educativo inclusivo de alunos com necessidades 

educativas especiais em classes comuns de escolas regulares de ensino. 

Assim, para o entendimento atual da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil e em 

Portugal, no que se refere à formação e atuação de professores no universo da escola, analisaram-se 

alguns documentos legais pertinentes. Destacam-se o documento relativo à Conferência Mundial 

sobre Educação Para Todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994), que apresenta um 

ordenamento de ações em Educação Especial e define as linhas a serem ideadas com evidência ao 

processo de inclusão, o Decreto-Lei Português nº 3/2008, de 7 de janeiro, que prevê a reestruturação 

dos Serviços de Educação Especial, e, no Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, promulgada também em 2008. Além desses consideraram-se 

para a observação do caso brasileiro a Resolução nº 02/2001 que institui as Diretrizes Nacionais da 

Educação Especial na Educação Básica, o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe 

sobre o Atendimento Educacional Especializado, a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que 

Institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial, e o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que 

dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional Especializado. A análise do corpus 

documental pautou-se nos postulados teóricos e metodológicos de Pimentel (2001), Helder (2006), 

Cellard (2008), pois este tipo de pesquisa “propõe-se a produzir ou reelaborar conhecimentos e criar 

novas formas de compreender os fenômenos. É condição necessária que os fatos devem ser 

mencionados, pois constituem os objetos da pesquisa, mas, por si mesmos, não explicam nada” 

(Silva, Almeida e Guindani, 2009, p.10). Os resultados permitem observar aspectos que se 

justapõem e outros que distinguem ambos os países no modo como é abordado este ponto em 
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termos legais, fato que influencia a prática escolar. Como implicação desses dispositivos 

documentais, ressalta-se que a formação dos professores de educação especial não está a considerar 

mais como elemento da ação desses profissionais as Dificuldades de Aprendizagem Específicas 

(DAE) e que essa formação está a ocorrer em diferentes termos, desde o ensino presencial, que 

identifica Brasil e Portugal, transcorrendo pelo ensino a distância que diferencia, de certo modo, 

ambos os países. 

 

Contato: FABICOSTAS@GMAIL.COM; ANDREATONINI@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: NOVAS DEMANDAS PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE?  

AUTORIA: Sonia Lopes Victor 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; INCLUSÃO ESCOLAR; ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO; FORMAÇÃO DOCENTE. 

Resumo Após a publicação do PNEE/2008, em 2 de outubro de 2009, o Ministério da Educação do 

Brasil, por meio da Resolução n.º 4/2009, instituiu as diretrizes operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na educação básica, modalidade educação especial. Segundo a 

Resolução n.º 4/2009, o AEE é um serviço da educação especial que visa identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que possam eliminar as barreiras educacionais e 

arquitetônicas para a plena participação dos alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação considerando suas necessidades específicas. 

Posto isso, vemos que há necessidade de se discutir a proposta do AEE para alunos público-alvo da 

educação especial, que frequentam a escola comum na perspectiva da educação inclusiva, focando a 

formação do professor de educação especial, a fim de entender se a atual política trouxe ou não 

novas demandas à formação desse professor e quais são essas demandas. A perspectiva apontada foi 

a de realizarmos uma pesquisa de natureza qualitativa, na abordagem da pesquisa colaborativa e de 

formação, pois na medida em que discutimos o que fazemos na Sala de Recurso Multifuncionais 

(SRM), vamos, simultaneamente, nos formando. O princípio é o de conhecer o trabalho do 

professor pelo professor. Nesse processo de colaboração e formação tivemos como intenção maior 

dialogar sobre as possibilidades das SRM e como nós, professores de educação especial e 

pesquisadores do Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP), podemos potencializá-

las, tendo em vista a diversidade do público-alvo da educação especial e dos diferentes contextos 

para o AEE nos municípios do Estado do Espírito Santo (ES). Para tanto, utilizamos as transcrições 

das videogravações dos grupos focais realizados com os professores de educação especial sobre o 

eixo da formação docente. As narrativas discutidas neste artigo sinalizam a necessidade de se ouvir 

os professores de educação especial sobre suas práticas pedagógicas, sobre suas demandas dentro e 

fora de sala, sobre suas conquistas e desafios, para assim, começarmos a delinear uma proposta de 

formação que traga conhecimento e metodologias que sejam verdadeiramente condizentes com as 

realidades vividas. 

Contato: SONIA.VICTOR@HOTMAIL.COM  
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TÍTULO: A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ATIVA DOS ALUNOS COM NEE: ESTUDO DA 

REALIDADE NACIONAL  

 

AUTORIA: Luís José Fânzeres; Anabela Cruz-Santos; Sofia Santos 

PALAVRAS-CHAVE: TRANSIÇÃO_PARA_ A_VIDA_ATIVA; ESCOLA; EMPREGADORES; 

Resumo O sistema formal de Educação/Formação para alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE) prolonga-se cada vez mais nas diferentes fases de vida das pessoas, devendo este 

proporcionar aquisição de competências gerais e vocacionais. O tema Transição para a Vida Ativa 

(TVA) é um tema extremamente atual, pela importância que esta área se reveste e pelo interesse em 

partilhar os problemas relacionados com a formação, a qualificação e o emprego dos jovens com 

necessidades educativas especiais. Deste modo, o papel da Escola como Instituição, é fundamental 

na operacionalização de todo o percurso, quer dentro, quer fora das suas instalações, 

proporcionando atividades e vivências que valorizem o aluno. Simultaneamente deve funcionar 

como ponte com a Comunidade, estabelecendo protocolos e acordos de formação, assumindo assim 

um papel de intermediário, onde o jovem inicia um percurso de aprendizagem profissional e mesmo 

ajudando-o a definir o seu Projeto de Vida. O processo de TVA a partir da escola, deverá 

consubstanciar, sempre que possível, a realização dos projetos de vida de cada jovem em 

articulação com todas as entidades que possibilitem a continuidade, antecipando a resolução de 

alguns problemas que possam surgir no futuro. Este estudo tem como finalidade analisar o processo 

de Transição para a vida ativa dos alunos com NEE analisando de que forma a escola se organiza 

para dar cumprimento ao normativo referente à Educação Especial que aconselha, que todos os 

jovens com NEE de carácter permanente devem beneficiar de um procedimento de Transição para a 

Vida Ativa adequado. As questões-problema recaem sobre: Quais os princípios e as práticas das 

escolas no que diz respeito à educação e transição dos alunos com NEE? e Qual a relação entre os 

princípios e as práticas adotadas pelas escolas e o grau de organização e sistematização com que 

encaram os respetivos processos de transição? A amostra será constituída por 1000 inquiridos que 

intervenham na transição, entre professores, técnicos e monitores de Instituições e empregadores 

que tenham dado formação ou mesmo um posto de trabalho a alunos com NEE. Os resultados 

obtidos permitirão investigar o processo de Transição para a vida ativa dos alunos com NEE e 

percursos formativos nas escolas públicas. Desta forma procuraremos igualmente extrapolar as 
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opiniões, no contexto nacional, à população dos alunos com NEE à comunidade educativa e á 

sociedade civil envolvida no processo de TVA. 

Contato: LUISFANZERES@GMAIL.COM ;ACS@IE.UMINHO.PT; SOFIASANTOS@FMH.UTL.PT 

  



 

PARTE III  | Pág. 412  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

 

TÍTULO: O Financiamento público das instituições não estatais de Educação Especial em Campo 

Grande/MS  

 

AUTORIA: Marielle Moreira Santos Benatti 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; FINANCIAMENTO; TERCEIRO SETOR 

Resumo A presente pesquisa teve por objeto de investigação o repasse de recursos públicos 

vinculados às esferas federal, estadual e municipal para as instituições públicas não estatais de 

educação especial do município de Campo Grande – Mato Grosso do Sul, entre 2001 e 2005, e 

permitiu um novo parâmetro para discutir o financiamento da educação especial. Esse objeto foi 

selecionado com o intuito de compreender a materialidade histórica que compõe o atendimento dos 

indivíduos com necessidades educacionais especiais nos dias atuais; e considerou o processo 

histórico de construção e desenvolvimento da Educação Especial no Brasil e o atual movimento a 

favor da Educação Inclusiva, que propõe a absorção pelo ensino regular da demanda de alunos, até 

agora, atendidos pelas instituições sem fins lucrativos na modalidade da educação especial. A 

metodologia da pesquisa envolveu a análise: 1) das políticas públicas da educação especial no 

Brasil tendo como referência o papel atual assumido pelo Estado; 2) das legislações e documentos 

que versam sobre a educação especial e o terceiro setor e em como se têm constituído as políticas 

públicas de educação especial; 3) dos documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação 

(SED), da Secretaria de Economia do Trabalho e Assistência Social (SETASS), da Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SAS) e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU), envolvidas 

com o repasse de recursos para as instituições analisadas. Desta análise resultou o ranking das 22 

instituições existentes em Campo Grande em 2005, com os respectivos recursos públicos 

repassados e classificados por esferas de governo: a) municipal -subvenções sociais (Serviço de 

Ação Continuada, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Investimento 

Social) e o repasse vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS); b) estadual - parcela estadual do 

Programa de Apoio ao Portador de Deficiência (PPD) e a cedência de professores para estas 

instituições; c) federal - Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado 

às Pessoas Portadoras de Deficiência (Paed) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). A 

análise do financiamento da educação especial permitiu avaliar, a partir do particular representado 
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pela amostra escolhida, o movimento atual, não apenas de redefinição do papel do Estado, 

como do campo de atuação do Terceiro Setor e a intensificação do movimento de construção e 

fortalecimento das escolas inclusivas. 

Contato: MARIELLE.BENATTI@GMAIL.COM 
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TÍTULO: O desenvolvimento da linguagem e da comunicação alternativa: visão de pais e crianças  

 

AUTORIA: Maria Elisabete Mendes 

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA, TECNOLOGIAS DE APOIO, PROCESSO DE 

INTERVENÇÃO 

Resumo Verifica-se, a nível internacional, uma escassez de estudos sobre o desenvolvimento da 

linguagem na criança com necessidade de adquirir formas alternativas de comunicação. De acordo 

com von Tetzchner (2010), para as crianças com problemas motores e que não falam, as tecnologias 

de apoio podem funcionar como próteses comunicativas, dando às crianças oportunidades para 

desenvolver linguagem expressiva. Contudo, muitos aspectos relativos ao desenvolvimento da 

linguagem e comunicação assistida não estão documentados na literatura. Os dados aqui 

apresentados são resultado de um estudo internacional que envolve 16 países. Estes resultados 

parciais são baseados na informação obtida nas entrevistas realizadas a profissionais, pais, crianças 

e pares, e reportam a formação e envolvimento dos pais, crianças e profissionais no processo de 

intervenção. Incluem descrições do envolvimento dos pais e a satisfação das crianças no uso das 

tecnologias de apoio para a comunicação. Nomeadamente, como os pais vêem o seu próprio papel 

no desenvolvimento da linguagem e comunicação da criança, a sua competência no uso da 

tecnologia de apoio e o seu ensino; e, como é que as crianças se vêem, pelo facto de serem 

utilizadoras de sistemas alternativos de comunicação. A investigação, ainda em curso, tem como 

participantes crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos que não usam a fala para 

comunicar e que já usam tecnologias de apoio para a comunicação há mais de um ano. Todas as 

crianças incluídas neste estudo foram consideradas pelos profissionais, que com elas trabalham, 

como tendo boa capacidade cognitiva. Quando questionadas sobre o que sentem relativamente à sua 

tecnologia de apoio para a comunicação, quase todas as crianças expressaram satisfação com o 

sistema que estão a usar. Têm poucas sugestões para mudanças ou melhorias. Isto pode reflectir que 

têm pouca experiência com outras tecnologias de apoio para além da sua. E, nunca tiveram 

oportunidade de interagir com adultos utilizadores de sistemas alternativos de comunicação. A 

avaliação dos pais das crianças relativamente ao apoio para desenvolver competências no uso das 

tecnologias de apoio para a comunicação é muito variável, indicando que não há padrões 

estabelecidos e estratégias educativas usadas de modo consistente com estas crianças e suas 

famílias. Este facto pode reflectir também uma grande variabilidade na competência dos 
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profissionais. O conhecimento sobre a introdução de sistemas gráficos e tecnologias de apoio 

para a comunicação é de extrema importância para se compreender a emergência de competências 

comunicativas nos utilizadores de comunicação assistida. 

Contato: ELIS.MENDES@SAPO.PT 
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TÍTULO: Escola Inclusiva Brasileira: fundamentos legais para atendimento do aluno com 

deficiência intelectual  

 

AUTORIA: Roberta Gomes Heradão  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO; SALA 

MULTIFUNCIONAL; SALA DE RECURSOS. 

Resumo A inclusão é um movimento mundial em busca de igualdade para pessoas com deficiência. 

A educação brasileira de acordo com a nova demanda se organiza legalmente para atender este 

direito. Frente a este panorama nos perguntamos: Quais leis federais e do Estado de São Paulo que 

asseguram a inclusão educacional? Como é realizado na escola este atendimento? Objetivamos com 

este estudo investigar quais foram e quais são os fundamentos legais do atendimento educacional 

especializado para alunos com deficiência intelectual no ensino regular em âmbito Federal e do 

Estado de São Paulo do Brasil. Realizamos este estudo por meio de revisão bibliográfica em livros e 

documentos legais, tais como leis federais e estaduais, resoluções, decretos, e textos elaborados pelo 

Ministério da Educação que explicitam a política e orientam mudanças. Um breve histórico sobre a 

inclusão educacional nos revelou os movimentos de segregação, integração e inclusão. A inclusão 

educacional foi um processo que se intensificou a partir da década de 1980 quando foram criadas 

classes especiais dentro da escola. O problema a ser superado estava no individuo e não nas 

estruturas das instituições. Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) houve 

uma mudanças de paradigma, a escola é que precisa se adaptar para atender as necessidades dos 

alunos. As classes especiais ou escolas especiais exclusivas foram questionas e consideradas como 

última opção educacional de caráter extraordinário e transitório. O estudo verificou que atualmente 

o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais é estimulado pela 

União. Cada Estado se organiza de acordo com suas necessidades sem contrariar a politica nacional. 

No Estado de São Paulo a Resolução SE nº 11/2008 orienta o atendimento ao aluno com 

necessidades educacionais especiais. Este atendimento é organizado pelo SAPEs – Serviço de 

Apoio Pedagógico Especializado que se configura em sala de recursos por deficiência, itinerância e 

excepcionalmente classes especiais. Percebemos uma diferença entre o atendimento proposto pela 

União e pelo Estado de São Paulo. Enquanto a União incentiva à criação de salas multifuncionais, 

espaço único destinado ao atendimento dos alunos com deficiência, transtornos, e necessidades 

educativas especiais. O Estado se organiza em salas de recursos própria para cada tipo de 
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deficiência. A diferença se estende também no entendimento sobre quem é o público alvo da 

educação especial. 

Contato: heradao@yahoo.com.br 
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TÍTULO: "A Associação Pais-Em-Rede e o projecto Oficinas de Pais/Bolsas de Pais – estudo 

avaliativo do seu impacto nas famílias"  

 

AUTORIA: Júlia Serpa Pimentel; Sandra Dias; Helena Sabino; Maria João Santos  

PALAVRAS-CHAVE: PAIS-EM-REDE; FORTALECIMENTO E CAPACITAÇÃO PARENTAL; GRUPOS DE 

APOIO PARENTAL; INCLUSÃO 

Resumo Pais-Em-Rede é uma associação fundada em 2008, com estatuto de IPSS, que junta pais e 

profissionais que pretendem promover uma plena inclusão das pessoas com deficiência e suas 

famílias. Não sendo prestadora de serviços a crianças/jovens, o seu objectivo é dinamizar uma rede 

de suporte às famílias de forma a: (1) diminuir os efeitos do isolamento social em que 

frequentemente se encontram; (2) aumentar a sua qualidade de vida e a dos seus filhos; (3) 

promover a sua participação na vida das comunidades onde residem. Tendo como modelo 

conceptual a filosofia de fortalecimento e capacitação de Dunst, Trivette e Deal (1988, 1994), a 

Associação Pais-Em-Rede e o ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da 

Vida conceberam o projecto “Oficinas de Pais/Bolsas de Pais” cujo objectivo último é formar pais 

que possam prestar ajuda a outros pais, nos diferentes ciclos de vida dos seus filhos. Neste projecto, 

os pais podem participar em 3 diferentes níveis: Grupos de Apoio Emocional (GAE),centrado na 

pessoa com vista à partilha das suas emoções e análise do impacto que a deficiência dos filhos 

teve/tem em si e na sua família; (2) Grupos de Corresponsabilização Parental (COR), focados na 

aquisição de competências para o desempenho da função parental no processo de inclusão dos seus 

filhos, ao longo da vida; e (3) Formação de Pais prestadores de ajuda (PPA) em que após um 

processo de profunda reflexão sobre o que é pedir e prestar ajuda se procura que os pais adquiram 

competências ligadas à comunicação com outros pais, descentrando-se das suas próprias vivências. 

O estudo avaliativo deste projecto está a ser feito no âmbito de duas teses de mestrado e de uma tese 

de doutoramento (esta ainda em curso), que utilizam métodos quantitativos e qualitativos. Nesta 

comunicação, em que participa uma das mães envolvida desde o início no projecto, apresentam-se 

os dados mais relevantes da avaliação qualitativa feita anonimamente pelos pais que participaram 

nos GAE (279 pais) e COR (57 pais) até Dezembro de 2012, muito positiva para uma percentagem 

muito significativa dos participantes Apresentam-se, ainda, alguns dados da Escala das Funções de 

Apoio e da Escala de Suporte Social (adaptadas de Dunst, Trivette & Deal, 1988) e que foram 
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preenchidas pelos participantes antes e depois dos GAE, bem como dados relativos à perceção 

de competência parental, avaliada por uma escala construída para o efeito e que foi preenchida antes 

e depois da participação dos COR. Estes dados serão discutidos em função das idades e das 

condições de diagnóstico dos filhos dos participantes, variáveis que parecem ter impacto nos pais. 

Contato: jpimentel@ispa.pt; sandraccdias@hotmail.com; hsabino@gmail.com; 

OFICINASDEPAIS.LISBOA@GMAIL.COM 
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TÍTULO: ESCOLAS ESPECIAIS: DA AÇÃO À REPRODUÇÃO  

 

AUTORIA: Edson Mendes da Silva Júnior  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; ESCOLA ESPECIAL; SUJEITOS COM DEFICIÊNCIA; 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Resumo A atual pesquisa analisa a dinâmica que elege as escolas especiais como lócus mais 

adequado de escolarização de alunos com deficiência, tendo como tese a compreensão de que essa 

dinâmica se corporifica em um processo dialógico, reificado paulatinamente no intercâmbio 

dialético entre escolas especiais e regulares, as quais constroem, indissociavelmente, o modus 

operandi do “torna-se” necessária a conservação do ensino exclusivamente especializado. Os 

objetivos desta investigação é identificar os imperativos ou mecanismo que atuam incisivamente no 

processo de manutenção das escolas especiais como espaço de escolarização legítima e 

historicamente constituído, contribuindo, dessa forma, com a análise crítica que entende que esses 

espaços devem atuam de forma complementar e suplementar e não substitutiva do ensino regular; 

analisar como o “tornar-se necessária” se engendra na lógica compartilhada entre escolas regulares 

e especiais da RME. A metodologia utilizada na pesquisa se traduziu em entrevistas com 

professoras das escolas especiais; levantamento de dados qualitativos e quantitativos referentes às 

matrículas de alunos dessas escolas; análise dos Projetos Político Pedagógicos das mesmas; dos 

pareceres avaliativos de professoras das escolas especiais e comuns. Como resultado, depreendemos 

que a manutenção daquelas instituições pode estar vinculada à convicção de que alguns alunos 

necessitariam de um atendimento de caráter mais restritivo e que a teia institucional é amparada em 

uma teia discursiva firmada em caráter de reciprocidade. 

Contato: EDSONMSJR@GMAIL.COM; 
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TÍTULO: Procedimentos metodológicos para a construção de uma escala sobre as concepções de 

deficiência  

 

AUTORIA: Lúcia Pereira Leite;  Cristina Broglia Feitosa de Lacerda 

 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO SOCIAL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

ESCALA. 

Resumo Ao falar do conceito de deficiência, primeiramente há que relacioná-lo ao contexto cultural 

e ao período histórico da sua ocorrência. Na análise da realidade brasileira percebe-se, na 

atualidade, uma propagação de ações que se dizem inclusivas, por parte do Estado, destinadas às 

pessoas com deficiência. Entretanto, em paralelo, ao adotar um modelo econômico que privilegia a 

produtividade e perfeição, a ideia de deficiência se distancia da condição de igualdade de 

participação desse segmento populacional na sociedade em geral, e o perigo recai a associá-la a uma 

situação de desvantagem, diante aos demais sujeitos. No entanto, apesar de se constatar inúmeras 

conquistas em termos normativos, preceitos e ações excludentes ainda estão presentes nas relações e 

nos discursos da sociedade, de sorte na compaixão, na benevolência ou ainda embasados no 

assistencialismo. Neste sentido, esta pesquisa, que decorre de um estudo de pós-doutoramento, 

procura descrever os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração de uma Escala para 

averiguar as concepções de deficiência. Após revisão da literatura nacional e internacional foram 

elaboradas quatro concepções de deficiência: a) orgânica; b) psicossocial; c) sociocultural; d) 

metafísica. Para cada concepção foram elaboradas cinco asserções, dispostas em escala Likert de 

cinco pontos ordinais com variação de total concordância a discordância extrema. Na sequência a 

escola foi encaminhada a dez juízes, todos com familiaridade teórico-metodológica em pesquisas 

relacionadas à temática deficiência, atuando como docentes e pesquisadores junto a programas de 

pós-graduação em educação especial, psicologia e/ou educação. Após o recebimento das respostas 

foi calculado índice de concordância entre as classificações originais dos enunciados com as 

marcações dos juízes e cópia das respostas das questões em que as classificações foram 

discordantes. Das nove respostas obtidas, uma teve índice de concordância de 75%, uma 95% e três  
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85% e a mesma quantidade, de 90%. Também foi averiguado o índice de Alfa Cronbach, para 

averiguar consistência interna e também o índice de Kappa, entre os juízes avaliadores e os 

pesquisadores. Este instrumento foi considerado pertinente pelos juízes avaliadores para averiguar 

como as pessoas se manifestam diante de afirmativas, que retratam posicionamentos diferenciados 

em relação às pessoas com deficiência, indicando como concebem e avaliam a deficiência. 

Contato: LUCIALEITE@FC.UNESP.BR 
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TÍTULO: O ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS NO BRASIL A RESPEITO DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  

AUTORIA: Karina Soledad Maldonado Molina Pagnez; Lara Bissoli Rancan; Mariana de Almeida 

Lucas; Dimitrius Jacintho Borba 

PALAVRAS-CHAVE: ESTADO DA ARTE, EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 

Resumo A educação especial na perspectiva da educação inclusiva foi assumida como política de 

educação especial no ano de 2008. Esta nova perspectiva propõe a matrícula no ensino comum com 

o atendimento educacional especializado ao público alvo da educação especial, ou seja, pessoas 

com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, que 

ocorre no contra turno escolar em salas de recursos multifuncionais, visando complementar ou 

suplementar a educação dessas pessoas. Esta investigação foi realizada em duas fases: levantamento 

com busca em resumos de pesquisas e busca dos trabalhos na íntegra. A primeira fase de 

levantamento teve como expressões exatas Atendimento Educacional Especializado e Atendimento 

Especializado Escolar e foi realizada no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES (www.capes.gov.br). A definição da busca por expressão exata 

decorreu do volume de trabalhos que não tratam do assunto e são arrolados quando não se define 

esse tipo de busca. O objetivo desta fase foi descrever a partir de categorias: ano, região, 

universidade, tipo de financiamento, dependência administrativa, área de conhecimento, entre 

outras informações necessárias para a identificação da relação da tese com o tema pesquisado. Após 

a realização deste levantamento partiu-se para a segunda fase com uma análise das pesquisas 

selecionadas para leitura na íntegra buscando sistematizar as temáticas, as bases teóricas, 

metodologias mapeando a relevância qualitativa dessas pesquisas para a consolidação de uma área 

de pesquisa. O total de resumos encontrados foi de 212, sendo 169 de mestrados, 41 de doutorado e 

2 de cursos profissionalizantes, entre os anos de 1996 e 2012.Foram lidos na íntegra apenas 80 

trabalhos, sendo 22 de doutorado, 56 de mestrado e 2  profissionalizantes. Esse número resulta do 

processo de seleção de trabalhos que realmente discutissem a temática do atendimento educacional 

especializado, ademais vários dos trabalhos não foram encontrados na íntegra. 

Contato: KARINA@PAGNEZ.COM; MARY_IBP@YAHOO.COM.BR; LARA_BISSOLI@HOTMAIL.COM; 

DIMITRIUS.BORBA@USP.BR 
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TÍTULO: DISCUTINDO A RELAÇÃO PEDAGÓGICA PROFESSOR, INTÉRPRETE DE 

LIBRAS E ALUNO SURDO NO ENSINO SUPERIOR  

 

AUTORIA: Ana Lúcia Aguiar Lopes LEANDRO; Mifra Angélica Chaves da COSTA,  

PALAVRAS-CHAVE: ALUNO SURDO. ENSINO SUPERIOR. INCLUSÃO. RELAÇÃO PEDAGÓGICA. 

Resumo RESUMO 

Mobilizados pelas discussões atuais ede vivências de estudo com alunos surdos na graduação, 

cresce o desejo de problematizar a inclusão no Ensino Superior público, na perspectiva de projetar, 

aos mesmos, melhores condições de atendimento. Este trabalho objetiva apresentar um projeto de 

pesquisa do mestrado, em andamento, do Programa de Pós-Graduação em Educação- POSEDUC da 

Universidade do Estado do Rio Grandedo Norte-UERN. A pesquisa tem como título “A Relação 

Pedagógica Professor, Intérprete de LIBRAS e Aluno Surdo do Curso de Pedagogia da UERN”, na 

qualanseia-se analisar a relação tríade inerente aos sujeitos: professor, intérprete e aluno surdo no 

espaço da sala de aula, vislumbrando um processo de ensino e de aprendizagem inclusivos. 

Algumas questões que permeiam essa discussão estão pautadasna tentativa de saber se o aluno 

surdo realmente está incluído na sala de aula do ensino superior? O intérprete e o professor são 

parceiros nesse processo de ensino e aprendizagem dos surdos?Quais as dificuldades que o 

intérprete tem nessa relação de contato com o professor, aluno surdo e/ou no próprio momento da 

interpretação? O professor depende exclusivamente do intérprete para dar aula ao surdo? O 

professor e o intérprete tem mobilizado sua formação nesse processo de inclusão? Na metodologia 

apresentada no trabalho com o método (auto) biográfico os sujeitos narraram suas experiências de 

vida, refletem sobre essas trajetórias e encontram outros caminhos a percorrer, outras 

possibilidades. Os sujeitos da pesquisa são três: um professor do Curso de Pedagogia, Campus 

Central da UERN, um intérprete de LIBRAS e um aluno surdo egresso do Curso de Pedagogia, 

Campus Central da UERN. Foram realizadas sessões (auto)biográficas com os sujeitos que 

narraram e relataram de forma escrita as suas vivências, realizadas anotações, gravações e registros 

fotográficos. A fundamentação teórica está ancorada em: Brasil (2004); Imbernón (2000), Freire 

(2008); Josso (2010); Mantoan (2006); Nóvoa e Finger (2010); Passeggi (2010); Sassaki (1997); 

Skliar (2005). Pretende-se com esse escrito viabilizar reflexões pertinentes sobre a prática 

pedagógica entre professor, aluno surdo e intérprete de LIBRAS, repensar a formação desses 

sujeitos nessa interação contínua de contatos e construção do saber. 
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PALAVRAS-CHAVE:Aluno surdo. Ensino superior. Inclusão. Relação pedagógica. 

DISCUSSING THE TEACHING TEACHER RATIO, INTERPRETER OF POUNDS AND DEAF 

STUDENTIN HIGHER EDUCATION 

SUMMARY 

Mobilized by current discussions and experiences of study with deaf students at the undergraduate, 

grows the desire to question the inclusion in publishing her education in the perspective of design, 

the same, better service conditions. This study presents a research master's in progress, the Graduate 

Program in Education-POSEDUC State University of Rio Grande do Norte-UERN. The study is 

titled "The Pedagogical Relation Teacher, Interpreter and LBS Deaf Student Course Pedagogy 

UERN" in which yearns to analyze the relationship triad in her end subjects: teacher, interpreter and 

deaf student within the classroom, envisioning a process of inclusive teaching and learning. Some 

issues that permeate this discussion are guided by the attempt of whether the deaf student is really 

in clouded in the classroom of higher education? The interpreter and the teacher are partners in the 

process of teaching and learning of the deaf? What are the difficulties that the interpreter has this 

contact relationship with the teacher, deaf student and /or at the time of interpretation? The teacher 

depends solely on the interpreter to teach the deaf? The teacher and performer have mobilized its 

formation in the process of inclusion? In the methodology presented in the work with the method 

(auto) biographical subjects narrate their life experiences, reflect on the trajectories and find their 

ways to go, other possibilities. The subjects are three: a professor of School of Education, Central 

Campus UERN, an interpreter for deaf student pounds and egress from the School of Education, 

Central Campus UERN. Sessions were held (auto) biographical with the subjects who narrated and 

reported in writing their experiences, made notes, recordings and photographic records. The 

theoretical frame work is anchored in: Brazil(2004); Imbernon (2000), Freire (2008); Josso (2010); 

Mantoan (2006); Nóvoa and Finger (2010); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005).The 

intention of this writing enable pertinent reflections on teaching practice between teacher, student 

ad deaf interpreter pounds, rethink the formation of these subjects in this ongoing interaction of 

contacts and knowledge construction. 

KEYWORDS: Student deaf. Higher Education. Inclusion. Pedagogical relationship. 

 

Contato: OLIVEIRAAGUIARPETRO@GMAIL.COM; MIFRAANGELICA@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL: 

PRESCRIÇÕES LEGAIS, CURRÍCULO E PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

AUTORIA: ARIADNA PEREIRA SIQUEIRA EFFGEN; GIRLENE GOBETE 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO A EDUCAÇÃO. CURRÍCULO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

Resumo Nos últimos anos temos centrado nossa atenção e estudos em um campo específico da 

educação, voltado para a inclusão escolar de alunos com deficiência no ensino regular, conforme 

prescreve a Constituição Federal Brasileira de 1988 e demais documentos promulgados a partir da 

Carta Magna.Em nossas atividades profissionais tivemos a oportunidade de observar uma realidade 

paradoxal: as legislações educacionais, que conceitualmente revelam o reconhecimento das 

reivindicações sociais e a legitimam no ordenamento jurídico do país, nem sempre se materializam 

na prática pedagógica no âmbito das escolas ou estão associadas ao currículo do ensino regular. 

Visando ao respeito ao princípio da igualdade, as prescrições legais dos direitos no ordenamento 

normativo no Brasil assumem papel relevante para direcionar políticas que zelem pelo princípio 

educacional da inclusão escolar, o direito à educação escolar é garantido a todos, como direito 

social público e subjetivo, portanto, dever do Estado em provê-lo. 

Nesse sentido, este texto visa discutir a relação entre o direito à educação constitucionalmente 

assegurado a todos os cidadãos brasileiros, e, por conseguinte, a garantia do direito à aprendizagem 

a partir da organização do currículo escolar e da prática pedagógica desenvolvida com os alunos 

privilegiados neste estudo matriculados no ensino regular, na perspectiva da inclusão escolar. 

A pesquisa aconteceu no período de agosto a dezembro de 2010 envolvendo professores de sala de 

aula comum e da sala de recursos multifuncionais. Adotamos como frentes de trabalhos processos 

de formação continuada e articulação de práticas pedagógicas para o envolvimento dos alunos com 

deficiência nos trabalhos desencadeados em sala de aula. A base metodológica do estudo busca 

inspiração nos princípios e pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Como base 

epistemológica faz diálogos possíveis com os estudos de Meirieu (2002), (2007), Sacristán (2000, 

2002), Bobbio (2004) dentre outros autores, favorecendo discussões sobre o direito à educação 

considerando a relação entre o currículo e a diferença humana.  

Com base nessas considerações, acreditamos que uma proposta educacional de qualidade social 

para todos os alunos, depende de uma organização política e institucional que permita as mudanças 
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necessárias na organização do trabalho pedagógico da escola, para que de fato os alunos se 

apropriem do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. 

 

Contato: SIQUEIRAARIADNA@YAHOO.COM.BR 

  



 

PARTE III  | Pág. 428  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

TÍTULO: CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: POSSIBILIDADES DE ACESSO E 

APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

AUTORIA: ARIADNA PEREIRA SIQUEIRA EFFGEN  

PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. CONHECIMENTO. 

Resumo O texto discute a necessidade de práticas pedagógicas diferenciadas como forma de acesso 

ao currículo escolar e nessa perspectiva ao conhecimento por parte dos alunos público-alvo da 

Educação Especial, para tanto faremos uma análise dos dados a partir dos movimentos realizados 

em uma escola do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo/Brasil, no período de 

agosto a dezembro de 2010. A presença de alunos com algum tipo de comprometimento físico, 

intelectual ou sensorial é uma realidade presente nas diferentes escolas brasileiras de ensino 

comum, pois como preceitua a Constituição Federativa do Brasil de 1988 a Educação deve ser 

entendida como um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos. Com base nessa 

prerrogativa, a Secretaria de Estado da Educação – SEDU - elaborou o documento “Um novo 

currículo escolar” como forma de subsidiar os trabalhos desenvolvidos por professores e alunos nos 

processos de apropriação de conhecimento. Assim, o presente estudo buscou investigar como esse 

“novo currículo” vem se materializando e contemplando as necessidades de aprendizagem de 

alunos atendidos pela Educação Especial nas escolas estaduais de ensino. A base metodológica do 

estudo busca inspiração nos princípios e pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Como 

base epistemológica faz diálogos possíveis com os estudos Silva (2004, 2007), Moreira (2008, 

2009), André (1999), Ambosetti (1999), dentre outros autores, favorecendo discussões sobre a 

relação entre o currículo e práticas pedagógicas como meio de garantia de acesso ao conhecimento. 

O processo vivido por meio de práticas pedagógicas diferenciadas mostrou que todos os alunos 

podem ter acesso ao conhecimento, ou seja, ao currículo comum, se as práticas pedagógicas forem 

pensadas considerando o currículo vivido como potencializador de novas ações e de táticas. Isso 

ocorreu pela via de um projeto educativo como possibilidade de aprendizagem de todos os alunos. 

Assim, o estudo aponta para a necessidade de instituição do currículo escolar em interface com as 

necessidades de aprendizagem trazidas pelos alunos para o âmbito escolar, a assunção da pessoa 

com deficiência como um sujeito que aprende, a articulação dos trabalhos desencadeados em sala 

de aula em diálogo com o apoio especializado, a incorporação dos trabalhos da Educação Especial 
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na proposta pedagógica da escola e de investimentos na formação dos educadores, para que 

eles tenham melhores condições de lidar com a diferença humana em sala de aula. 

Contato: siqueiraariadna@yahoo.com.br 
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TÍTULO: NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAÇÃO HUMANA: EQUIDADE E 

PERSPECTIVAS DE ENTRELUGARES NAS REDES SOCIAIS  

 

AUTORIA: Rejane Gandini Fialho e Hiran Pinel  

PALAVRAS-CHAVE:  

Resumo A relação do homem com as tecnologias tem permitido o desenvolvimento de diferentes 

linguagens que acabaram por alterar as formas de interagir com a informação pelos sujeitos da 

contemporaneidade, bem como tem também modificado a forma de interação entre os homens. Ao 

observar processos de interação do homem com a tecnologia a pergunta sobre como tem se dado a 

formação humana a partir dessas diferentes interações trouxe mais do que uma inquietação. Era 

hora de repensar também o papel e a responsabilidade da sociedade como um todo e da escola e/ou 

da educação em particular nessa forma de constituição do que nos caracteriza como humanos.  

Analisando as transformações no processo de formação humana, esta pesquisa tem como objetivo 

investigar possíveis tecituras nos processos que têm as redes sociais como mediadoras e suas 

relações com a formação do que há de humano nesses modos de comunicação caracterizados pela 

imediaticidade em suas marcas de espaçostempos diversos. Nosso olhar se faz a partir das relações 

de aforismos expostos em Minima Moralia apresentados por Adorno (1951), do Homem 

Unidimensional de Marcuse (1969) e dos espaçostempos e temporalidades que se fazem presentes 

no cotidiano de professoresleitoresnavegadoresalunos. A proposta neste artigo é apresentar o 

capítulo que trata da forma como os professores veem as possibilidades de interação e de 

constituição de entrelugares com alunos público alvo da educação especial a partir das novas 

tecnologias e em busca da equidade. A relevância da pesquisa está na apresentação de reflexões 

acerca da importância de manutenção do potencial humano nas ações de linguagens propostas a 

partir das novas tecnologias, ressignificando assim entrelugares de aprendizagem capazes de 

potencializar ações que nos levam à equidade. O problema que se põe é investigar como as novas 

tecnologias têm participado nos processos de ramificação de redes de aprendizagem a partir de 

novos espaços de comunicação que constituem diversos entrelugares nos processos de subjetivação 

que podem constituir saberes diversos. A caracterização do trabalho conta com métodos de análises 

das pesquisas bibliográficas, visando à realização de um estudo interpretativo e analítico. Além da 

pesquisa bibliográfica, do questionário com escalas e da observação assistemática, como 
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instrumentos são utilizadas entrevistas semi-estruturadas e intervenções em redes sociais com 

registros impressos organizados em um Quadro de Avaliação do Corpus.  

 

Contato: REJANEGANDINI@GMAIL.COM 
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TÍTULO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A DOCÊNCIA EM CONTEXTOS 

EDUCACIONAIS INCLUSIVOS  

AUTORIA: Roseneide CIRINO; Elizabeth FARIAS; Priscila KAILER; Gilmar CRUZ 

PALAVRAS-CHAVE: DOCÊNCIA; FORMAÇÃO PROFISSIONAL; INCLUSÃO ESCOLAR 

Resumo Investigou-se no presente trabalho a formação profissional docente em um curso de 

Licenciatura com vistas à inclusão escolar de alunos com deficiência, como decorrência da 

necessidade de se compreender como futuros professores concebem a inclusão escolar, 

considerando a formação que estão a receber em um curso de preparação profissional para a 

docência. Para tanto, objetivou-se: a) investigar se os licenciandos percebem que é possível haver 

inclusão na escola; b) compreender em que medida a percepção dos licenciandos acerca da inclusão 

reflete sua condição de sujeitos na construção de uma escola inclusiva. Contextualizou-se a 

formação docente no período delimitado pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

5692/71 e 9394/96, com o fim de ressaltar a contradição histórica presente no processo formativo 

realizado em nível superior. Se por um lado essa formação aponta para o atendimento de todos os 

alunos, de outro lado requer uma formação em nível de pós-graduação para a atuação junto a alunos 

com deficiência. Os procedimentos metodológicos assentam-se na análise documental do projeto 

pedagógico de um curso de licenciatura em Pedagogia e de suas respectivas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Além disso, utilizou-se instrumento problematizador dos saberes relacionados à 

docência por intermédio de situações-problema que apresentassem casos e dilemas profissionais 

típicos da atividade docente a serem resolvidos pelos licenciandos. Ainda no mesmo instrumento 

apresentou-se pergunta de caráter mais geral sobre inclusão escolar. Esses casos privilegiaram a 

capacidade escrita como processo mobilizador e evidenciador do pensamento dos licenciandos. A 

aplicação do instrumento, composto por três questões abertas, ocorreu no segundo semestre de 

2012, junto a uma turma composta por 36 licenciandos do 3º ano do curso de pedagogia de uma 

universidade estadual do Paraná - Brasil. Os resultados indicam que os licenciandos acreditam na 

possibilidade da inclusão escolar, mas reproduzem o discurso oficial quando se referem à 

necessidade de professores com formação específica para esse fim. Sinalizam, ainda, que podem 

contribuir para a efetivação da inclusão escolar, necessitando, contudo, de uma formação mais 

abrangente no âmbito do curso. Numa perspectiva educacional inclusiva a formação profissional 

docente deve considerar todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência. 

Contato: bety.farias@bol.com.br  

mailto:bety.farias@bol.com.br
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Título: CONSTRUINDO POLÍTICAS PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  

 

AUTORIA: Alessandra Miranda Mendes Soares e Olisangele Cristine Duarte Bonifácio Dantas  

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS; INCLUSÃO; PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Resumo O presente pôster tem como foco a construção de políticas públicas para inclusão da pessoa 

com deficiência no Brasil e como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela assessoria técnica 

para criação e implementação da política de inclusão da pessoa com deficiência no município 

paraibano Bayeux, no Brasil. Esta assessoria técnica, criada em 2011, foi coordenada e executada 

pelas funcionárias efetivas e autoras desse pôster, uma vez que as mesmas têm formação acadêmica 

e experiência profissional na área de inclusão da pessoa com deficiência. As ações realizadas pelas 

assessoras técnicas contaram com a parceria do Conselho Municipal de Educação, das Secretarias 

de Educação, Trabalho e Ação Social, Saúde e Planejamento, e algumas organizações não 

governamentais. O objetivo dessa assessoria foi formular e implementar uma Política Pública 

Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência de forma intersetorial, que viabilize a inclusão 

educacional, social e cultural daqueles que estão a margem da sociedade. A presente experiência 

adotou uma metodologia qualitativa de pesquisa-ação. A metodologia da pesquisa-ação apresenta-

se com potencialidades para a reflexão, pois tem três características importantes que nos ajuda estar 

constantemente refletindo: a contribuição para a mudança, o caráter participativo, motivador e 

apoiante do grupo, e o impulso democrático (ALARCÃO, 2003). Os resultados alcançados foram à 

elaboração e aprovação da lei que regulamenta o Centro de Atendimento Educacional Especial – 

CAEE, a criação e regulamentação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência – 

CMDPD; a construção de uma ficha de Cadastro da Pessoa com Deficiência – CAPEDE para 

mapear a população das pessoas com deficiência no município; e a realização da I Conferência 

Municipal da Pessoa com Deficiência, inclusão de profissionais intérpretes e de braille no quadro de 

funcionários municipal; e construção a política pública municipal de inclusão da pessoa com 

deficiência no âmbito das secretarias e representantes da sociedade civil, por meio da instituição de 

Fóruns Municipal, sendo os Encontros à instância máxima para os encaminhamentos das propostas 

apresentadas. 
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Portanto, espera-se que a implementação dessas políticas públicas para as pessoas com deficiência 

no município não seja apenas uma política de governo, mas de fato uma política que se delineia ao 

longo da história da pessoa com deficiência. 

 

Contato: ALESSANDRASOARES@UFERSA.EDU.BR; OLISANGELE.DANTAS@GMAIL.COM  
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Título: AS ADEQUAÇOES CURRICULARES E A IMPORTÂNCIA DO APOIO DO 

PROFESSOR DA SAAI PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA SALA DE AULA INCLUSIVA  

 

AUTORIA: Ana Maria de Oliveira BEZERRA; Cristiane Regina Xavier FONSECA- JANES 

PALAVRAS-CHAVE: ADEQUAÇÃO CURRICULAR; EDUCAÇÃO INCLUSIVA; NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS.  

Resumo A inclusão social e a inserção de toda e qualquer pessoa com necessidades educacionais 

especiais no sistema regular de ensino está respaldada em documentos mundiais que discorrem 

sobre o direito de todos à educação. Um desses documentos, a Declaração de Salamanca, o foi 

redigido na Conferência Mundial sobre necessidades educacionais especiais, promovida pelo 

Governo Espanhol com a colaboração da UNESCO e aborda os Direitos Humanos e a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos. O processo de inclusão dos alunos deficientes na rede comum 

de ensino está embasado em documentos mundiais que corrobora a educação para todos e de 

qualidade. A matrícula desses alunos em escolas públicas não garante a verdadeira inclusão, eles 

necessitam ter acesso a um currículo adaptado que lhes proporcionem o desenvolvimento de suas 

potencialidades respeitando suas limitações. Visando verificar a qualidade dessa educação 

inclusiva, elaborou-se um estudo tendo por objetivo uma análise dos aspectos didáticos- 

metodológicos, das adequações curriculares, da interação dos professores com tais alunos e da 

cooperação entre os professores da classe comum e do profissional da Sala de Apoio e Atendimento 

a Inclusão (SAAI). Os dados foram coletados em duas salas de aula, em escola da prefeitura de São 

Paulo. O procedimento para a coleta de dados se deu através de registros da realidade de sala de 

aula em protocolos de observação e entrevista com os professores. A escolha desse método ocorreu 

pelo fato de posteriormente ser possível recuperar os dados. A coleta aconteceu no transcorrer de 

um mês, em aulas de quarenta e cinco minutos no ano letivo de 2012. A análise fundamentou-se em 

um sistema de categorias que possibilitou o tratamento dos dados qualitativa e quantitativamente. 

Os resultados demonstraram que existe uma discrepância nas ações dos professores em relação às 

adequações curriculares, e a interação com o aluno deficiente intelectual. Porém, concordância na 

ausência de cooperação no que se refere ao trabalho entre professores da classe comum e do 

profissional da SAAI e a falta de um horário específico para tais encontros. 

Contato: aninha_kcnd@hotmail.com; CRISREFONSECA@FUNDEC.EDU.BR 
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Título: Clínica psicopedagógica: o atendimento em grupo favorecendo a melhor constituição do 

sujeito  

 

AUTORIA: Cláudia ROSSI 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO - PSICOPEDAGOGIA - GRUPO OPERATIVO 

Resumo Esse trabalho pretende apresentar um programa de atendimento psicopedagógico baseado 

na técnica de grupo operativo proposta por Pichon Rivière para um grupo de 6 adolescentes, entre 

12 e 16 anos e com diagnósticos psiquiátricos diversos. Os mesmos foram atendidos em consultório 

particular, semanalmente, de fevereiro/2004 até novembro/2007. O conceito de grupo operativo foi 

elaborado para que não se trabalhe a pessoa individualmente, e sim, seu processo de inserção no 

grupo através da troca de papéis (porta-voz, líder-da-tarefa, bode-expiatório). Observa-se no grupo 

o aqui e agora, pois há um movimento contínuo de estruturação, desestruturação e reestruturação da 

tarefa. Foram utilizadas as estratégias de recorte e colagem, dobradura, jogos com regras, histórias, 

desenho e pintura. A riqueza de estratégias se dá porque não se trabalha com uma situação especial, 

e sim com o que emerge do grupo. Enquanto não se estabelecem os papéis, não se tem situações 

emergentes. Assim, cada sessão apresenta uma configuração de papéis diferente. Passou a existir 

identificação entre os integrantes do grupo e entre a tarefa também. A cooperação entre os 

adolescentes permitiu que a aprendizagem se desenvolvesse através de mudanças quantitativas que 

preparam mudanças qualitativas e estruturais na constituição dos sujeitos psíquicos. 

Contato: CROSSI2000@HOTMAIL.COM 
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Título: SÍNDROME DE NOONAN, SÍNDROME DE WILLIAMS E SÍNDROME DE 

KLINEFELTER: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A ARTE COMO EXPRESSÃO CRIADORA  

 

AUTORIA: Dirlan de Oliveira Machado Bravo. Lívia Vares da Silveira e Michell Pedruzzi Mendes de 

Araújo 

PALAVRAS-CHAVE: SÍNDROMES. ARTES. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Resumo Este estudo tem como principal objetivo observar as práticas pedagógicas e o ensino das 

artes desenvolvidas em sala de aula com crianças com Síndrome de Noonan, Síndrome de Williams 

e Síndrome de Klinefelter. De acordo com Edith Derdyk, "a criança, ser global, mescla suas 

manifestações expressivas: canta ao desenhar, pinta o corpo ao representar, dança enquanto canta, 

desenha enquanto ouve histórias, representa enquanto fala". A metodologia de estudo a que se 

pretende desenvolver é o estudo de caso, no qual se busca compreender um caso particular, 

considerando seu contexto e complexidade. Para a realização deste estudo, foi escolhido como local 

escola de Educação Infantil nos municípios da Grande Vitória, ES, Brasil. Serão sujeitos desta 

pesquisa crianças com Síndrome de Noonan, Síndrome Williams e Síndrome de Klinefelter em 

processo de inclusão na escola comum, professores, pedagogos, diretor, dentre outros. Este estudo 

terá como aporte analítico os estudos de Vigotski por entender que este teórico vê o ser humano 

numa perspectiva histórico-social. Cabe dizer, nesse momento, que a escolha por essa opção teórica 

se deu porque esta nos remete ao estudo dos fenômenos num processo incessante de mudança. 

Assim, a nossa tarefa como pesquisador está atrelada à reconstrução da origem e do curso de 

desenvolvimento do comportamento e da ciência. Buscamos nesse processo, entender a história dos 

fenômenos, mas não somente isso, objetivamos entender as suas mudanças qualitativas e 

quantitativas. Conforme enfatiza Marx, as mudanças históricas na sociedade e na vida material 

produzem mudanças na natureza humana (VIGOTSKI, 2007). Como resultados parciais constata-se 

que os estudos e materiais acerca da temática ainda são incipientes. 

Contato: DIRLANBRAVO@GMAIL.COM 
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Título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROMES 

RARAS NO CONTEXTO DA ESCOLA COMUM: SÍNDROME DE NOONAN, SÍNDROME DE 

WILLIAMS E SÍNDROME DE KLINEFELTER  

 

AUTORIA: Dirlan de Oliveira Machado Bravo, Lívia Vares da Silve ira e Michell Pedruzzi de Araújo 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO. SÍNDROMES. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Resumo Este estudo faz parte de projetos de Dissertação de Mestrado a ser apresentado ao 

Programa de Pós-graduação em educação da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. A 

metodologia de estudo trata-se de “estudo de caso”, e “história de vida” de alunos com síndromes 

raras as quais estamos pesquisando, e constituem-se sua base teórica em Vigotski numa perspectiva 

histórico-cultural, pois o mesmo via o ser humano como possuidor de história, cultura e ferramentas 

culturais e sociais de concreticidade das coisas vivas e inanimada. Sua teoria explica os processos 

de desenvolvimento e aprendizagem do ser humano e utiliza conceitos que fundamentam a prática 

pedagógica de muitos professores e a compreensão dos processos educativos. Tem como objetivo 

geral compreender as práticas pedagógicas na perspectiva da Educação Inclusiva em uma escola 

comum com alunos com síndromes raras. Segundo Padovani (2011), as crianças com síndrome de 

Noonan são descritos com moderado prejuízo na cognição social em termos de reconhecimento das 

emoções e expressão de afeto, além de variável nível de inteligência. De acordo com a Associação 

Brasileira de Síndrome de Williams – ABSW - (2000), de uma maneira geral, as crianças com esta 

síndrome são muito sociáveis e comunicativas, mesmo de forma não-verbal, pois muitas vezes 

utilizam expressões faciais, contato visual e gestos para se comunicar. Elas começam a falar mais 

tarde, mas mostram grande variedade no desenvolvimento da linguagem. Muitos estudos realizados 

mostraram que pacientes com a Síndrome de Klinefelter o desenvolvimento da fala e linguagem são 

atrasadas, possuem diminuição da memória em curto prazo que podem ter alta incidência de 

dislexia e déficit de atenção. Como resultados parciais constatamos a incipiência de estudos que se 

aproximem da temática estudada, além da necessidade de estudos que tenham como foco práticas 

pedagógicas inclusivas para/com sujeitos com síndrome de Noonan, síndrome de Williams e 

síndrome de Klinefelter. 

Contato: DIRLANBRAVO@GMAIL.COM 
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Título: A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL CAUSADA POR UMA 

SÍNDROME RARA: O BRINCAR COMO POSSIBILIDADE DE AÇÃO PEDAGÓGICA  

 

AUTORIA: Dirlan de Oliveira Machado Bravo; Lívia Vares da Silveira e Michell Pedruzzi Mendes de 

Araújo 

PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR. INCLUSÃO. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. SÍNDROMES 

Resumo Desde o início da década de 1990, a sociedade tem assistido e vivenciado o crescimento 

das discussões acerca do processo de inclusão de crianças com deficiência no contexto da escola 

comum. Muitas das discussões dizem respeito às deficiências como a surdez, cegueira e síndromes 

que afetam o desenvolvimento intelectual como a Síndrome de Down. Entretanto, poucos são os 

estudos que tratam de síndromes raras, como é o caso da Síndrome de Noonan, Síndrome de 

Williams e Síndrome de Klinefelter. Neste contexto, a importância do brincar e de momentos 

lúdicos em sala aula nos chama a atenção, visto que, segundo os estudos de Vigotski, estes 

possibilitam o pleno desenvolvimento das funções psicológicas superiores, além de contribuir para 

o desenvolvimento da subjetividade e de um ser humano autônomo e criativo. Neste sentido, pensar 

a criança com deficiência intelectual causada por uma síndrome rara de um modo mais amplo e o 

brincar como um contexto de possibilidades de interações sociais as quais se estabelecem num 

processo de trocas mediadas pelo conhecimento, pela cultura e pela história própria de cada sujeito 

se faz de extrema importância. Assim, este estudo tem como principal objetivo observar as práticas 

e brincadeiras desenvolvidas em sala de aula com crianças com deficiência intelectual causada por 

uma síndrome rara. A metodologia de estudo a que se pretende desenvolver é o estudo de caso, no 

qual busca-se compreender um caso particular, considerando seu contexto e complexidade. Para a 

realização deste estudo foi escolhido como local escolas de Educação Infantil dos municípios da 

Grande Vitória, ES/Brasil. Este estudo terá como aporte analítico os estudos de Vigotski por 

entender que este teórico vê o ser humano numa perspectiva histórico-social. Como resultados 

parciais foi possível notar que os estudos e materiais acerca da temática ainda são incipientes. Além 

disso, por meio das observações iniciais é possível constatar a quase inexistência de momentos 

lúdicos e do brincar livremente, sem que haja a instrumentalização do ato.   

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, 

na linha de Pesquisa Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas. Bolsista CAPES. Mestranda 

do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, na linha 
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Título: Crianças com necessidades educativas especiais no ensino regular: percepção de pais, alunos 

e professores  

 

AUTORIA: Giovanna Rodrigues Silva, Lesley Ferreira Carlos, Ludmila Florêncio, Solange 

Rodovalho, Ana Naia 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, ESCOLA, 

PERCEPÇÕES. 

Resumo Definimos uma criança como educacionalmente especial somente quando as suas 

necessidades exigem a alteração do programa, isto é, quando os desvios do seu desenvolvimento 

atingem um tipo e um grau que requerem providências pedagógicas desnecessárias para a maioria 

das crianças. Podem ser classificadas como: desvios mentais, deficiências sensoriais, desordens de 

comunicação e de comportamento, deficiências múltiplas e graves, sendo caracterizadas como 

permanentes ou temporárias. Este trabalho tem como objetivo, compreender os diferentes pontos de 

vista de alguns grupos específicos em relação à diversidade de características e as especificidades, 

no sentido de incluir crianças e jovens com necessidades educativas especiais (NEE) no ensino 

regular. A amostra foi composta por quatorze pessoas de diferentes nacionalidades (brasileiros e 

portugueses) divididas em quatro grupos: alunos da faculdade de motricidade humana (FMH), 

professores do ensino básico, secundário e superior, pais de crianças sem NEE e alunos que tiveram 

contato com alunos com NEE. Foi realizada uma entrevista semiestruturada e semidiretiva, com 

questões distintas entre os grupos e as respostas foram registradas com a utilização de um gravador. 

Os resultados mostraram que para os grupos a inclusão pode ter aspectos positivos e negativos, 

dependendo da forma como é feita; a integração, socialização e desenvolvimento pessoal foram 

citados de forma unânime em todos os grupos como aspectos positivos. Por outro lado, a falta de 

infraestrutura, falta de acompanhamento especializado e o preconceito, foi enfatizado de forma 

negativa, que pode interferir no desempenho dos alunos. A partir da discussão dos resultados e da 

confrontação dos estudos de diferentes autores levantamos as seguintes questões: será que a escola 

está verdadeiramente preparada pra receber alunos com NEE? Diante desse questionamento, 

verificamos que todos os grupos - pais, alunos e professores - concordam que a inclusão ajuda em 

fatores sociais e pessoais como a integração, socialização dos indivíduos assim como o 

desenvolvimento pessoal e o respeito ao próximo; mas por outro lado se não existir meios 

facilitadores, como materiais didáticos específicos, infraestrutura adequada e professores 
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qualificados, isso pode acabar não sendo tão vantajoso, o que faz com que essa inclusão de 

alguma forma se torne uma “exclusão”. 

Contato: giovanna.ufu@gmail.com, lesleyferreira.educa@hotmail.com, 

ludmilaflorencio@hotmail.com, srodovalho@gmail.com, ananaia@gmail.com  
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Título: ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA O ALUNO SURDO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

UM ESTUDO DE CASO.  

 

AUTORIA: Graziele Perpétua Fernandes Mello e Rosimar Bortolino Poker 

PALAVRAS-CHAVE: SURDEZ; INCLUSÃO; UNIVERSIDADE 

Resumo A inclusão social tem sido amplamente discutida e a escola, por ser o local da sociedade 

que propicia maior interação, e formação, acaba sendo alvo da discussão a respeito do tema 

proposto. No caso da inclusão do aluno com surdez, o maior obstáculo enfrentado pelas escolas é o 

despreparo do professor, por ser o aluno usuário de outra língua, a LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais), diferente daquela usada pela maioria das pessoas e, também pelo professor. Assim, 

trabalhar com o aluno surdo inserido em uma sala regular de ensino que, por sua vez, têm alunos 

ouvintes usuários da língua portuguesa oral, acaba provocando sérias dificuldades para o aluno 

surdo no plano da comunicação e, consequentemente, na acessibilidade curricular. Podemos ver que 

o governo brasileiro tem implementado medidas que auxiliem a comunidade surda a participar 

como membros efetivos da sociedade. Constata-se a implementação de políticas públicas inclusivas 

para atender as necessidades dos alunos surdos, assim também como a promulgação de lei que 

defende a presença de intérpretes em sala de aula em que eles estudam. Diante desse problema, a 

presente pesquisa pretendeu identificar e analisar as estratégias e os recursos utilizados pelos 

professores de uma aluna surda que freqüenta o curso de pedagogia. Para tanto, esta pesquisa 

utilizou como um instrumento de coleta de dados a observação e registro escrito das atitudes dos 

professores durante as aulas, diante da aluna surda. Foram feitas observações durante 4 semestres 

letivos do curso de Pedagogia, totalizando 20 professores observados. O registro escrito foi feito por 

meio de um diário de bordo. Uma análise preliminar constatou que, é notável o quanto à presença 

da intérprete serviu como um apoio para os professores, pois eles na maioria das vezes se dirigiam a 

esse profissional ao invés de interagirem com a aluna surda. Constatou-se também que a presença 

de um aluno surdo em sala não representou desafio para alguns professores, justamente porque não 

cabia a eles a comunicação direta com o aluno, pois havia a intérprete para fazer a ponte entre eles. 

Concluiu-se que a presença do intérprete, da mesma forma que propicia a inclusão do aluno com 

surdez, pode constituir-se em um elemento que dificulta a interação entre professor e aluno surdo, 

pois os professores confiam a tal ponto no profissional que acabam delegando a ele a 
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responsabilidade não só da comunicação, como também no que se refere à transmissão e 

explicação do conteúdo. 

Contato: GRAZIELE_MELLO@YAHOO.COM.BR; POKER@MARILIA.UNESP.BR 
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Título: POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES-BRASIL  

 

AUTORIA: Sumika Soares de Freitas Hernandez-Piloto; Danubia Glasiele Neves Ribeiro 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA -EDUCAÇÃO INFANTIL-INCLUSÃO 

Resumo A Secretaria de Educação do município de Vitória/ES (SEME), mediante a Gerência de 

Educação Infantil, no período de 2009 a 2012, realizou formações com os diferentes profissionais 

inseridos nos espaços dos Centros Municipais de Educação Infantil, a fim de dar visibilidade aos 

trabalhos educativos, práticas pedagógicas inclusivas a partir da prática cotidiana escolar. O 

Município dispõe de um quantitativo de 2200 profissionais que atuam na educação infantil, sendo: 

Professores de Educação Básica I, II, III e IV e Assistentes de Educação Infantil, onde 56 destes 

profissionais são especializados na Educação Especial. Reconhecemos que a organização curricular 

na educação infantil perpassa pela articulação de ações de diversos espaços-tempos e defesa da 

educação inclusiva. Entende-se que a Educação Infantil envolve as múltiplas linguagens, o cuidar-

educar, as brincadeiras e interações entre os sujeitos, a mediação e a prática dialógica como 

fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. Com uma metodologia de ação participante, 

a equipe da Gerência de Educação Infantil desenvolveu um total de 50 formações com ações dentro 

e fora do horário de trabalho. Potencializamos os professores a serem autores-criadores 

reconhecendo a linguagem, socialmente produzida e culturalmente transmitida, articulando seus 

saberes e narrando suas experiências, baseados no princípio de uma Política de Educação Inclusiva. 

Através dos processos de formação continuada direcionadas a temáticas da Educação Inclusiva, foi 

oportunizado e provocado aos professores falar de sua identidade e profissionalidade, individual e 

coletiva, buscando ressignificar a práxis pedagógica a fim de quebrar paradigmas e estereótipos da 

prática inclusiva. Concordamos com Carvalho e Simões (2002) quando explicitam que a identidade 

do professor é como a de um ser em movimento, construindo valores, estruturando crenças, atitudes 

e agindo em função de um tipo de eixo pessoal/profissional. Nesse sentido, no caso da educação 

infantil, observamos como fatores favoráveis a profissionalização – a natureza específica do 

trabalho docente e a busca de uma articulação entre identidade e profissionalidade. 

Contato: sumika.freitas@gmail.com; DGLASIELE@YAHOO.COM.BR 
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Título: Impacto da inclusão escolar na qualidade de vida de crianças brasileiras com paralisia 

cerebral  

 

AUTORIA: Ligia M P Braccialli, Michelle Z Silva; Ana Carla Braccialli, Bruna Pizetta Ferronato, 

Vanessa da Silva Almeida 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO; PARALISIA CEREBRAL; QUALIDADE DE VUDA 

Resumo Paralisia cerebral (PC) é a mais comum causa de deficiência motora na infância, 

geralmente essas crianças tem dificuldades nas habilidades motoras e funcionais e tem uma saúde 

precária que podem interferir na qualidade de vida (QV). A mensuração da QV dessas crianças 

pode servir de parâmetro para verificar como as políticas públicas na educação contribuem para o 

bem estar dessa população e em quais dimensões a inclusão escolar pode provocar. O estudo teve 

como objetivo analisar o impacto da inclusão escolar na qualidade de vida de crianças brasileiras 

com paralisia cerebral. Participaram do estudo 113 cuidadores primários de crianças com PC, sendo 

39 cuidadores de crianças que não frequentavam escola e 74 cuidadores de crianças que 

frequentavam a escola. As crianças com PC tinham entre 4 e 12 anos e eram do gênero masculino e 

feminino. Os cuidadores das crianças responderam individualmente por meio de entrevista o 

questionário de qualidade de vida Cerebral palsy Quality of Life Questionnaire for Children CP 

QOL-Child (4-12 years) previamente traduzido e validado para o Português do Brasil 

(BRACCIALLI et al., 2013). Os escores obtidos em cada uma das 66 questões foram digitados no 

programa SPSS e convertidos em sete domínios: Bem estar social e aceitação (SWB); 

Funcionalidade (FUN); Participação e saúde física (PART); Bem estar emocional e autoestima 

(EWB); Acesso a Serviços (ACESS); Dor e impacto da deficiência (PAIN); Família (FAMILY). 

Para a comparação entre as crianças que frequentavam ou não a escola para cada variável estudada, 

utilizou-se o Teste Mann Whitney e o teste de correlação de Pearson para verificar a relação entre 

idade e os domínios de qualidade de vida sendo considerado significante p 0,05. Para a amostra das 

crianças que não frequentavam escola a média dos valores foi: SWB 77.24 (±10.71); FUN 

62.48(±11.71); PART 64.76 (±20.12); EWB 81.66 (±11.65); ACESS 69.73 (±17.54); PAIN 35.26 

(±23.10); FAMILY 69.55 (±16.73). As crianças que frequentaram escola obtiveram os seguintes 

escores médios: Bem estar social e aceitação 78.42 (±11.19); Funcionalidade 69.26 (±12.86); 

Participação e saúde física 72.82 (±12.28); Bem estar emocional e autoestima 84.29 (±13.11); 

Acesso a Serviços 74.25 (±15.91); Dor e impacto da deficiência 32.81 (±17.31); Família 70.69 
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(±17.11). O pior escore foi obtido para o domínio dor e impacto da deficiência para ambos os 

grupos. Verificou-se diferença significante na qualidade de vida das crianças que frequentavam ou 

não a escola para os domínios funcionalidade (p= 0.0014), participação (p= 0.0277) e bem estar 

emocional (p=0.05) e não foi encontrada relação entre idade e os domínios estudados. Os resultados 

indicam que a inclusão tem impacto positivo na qualidade de vida de crianças com paralisia 

cerebral em relação aos domínios funcionalidade, participação e bem estar emocional e a idade das 

crianças não tem relação com qualidade de vida. 

Contato: bracci@marilia.unesp.br; michelle.fisio.unesp@gmail.com; anabracci@hotmail.com; 

vanessaalmeidafranca@yahoo.com.br  
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Título: A UTILIZAÇÃO DE TERAPIAS NARRATIVAS, NO ÂMBITO INTERFAMILIAR DO 

ADOLESCENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO 

SOCIAL  

 

AUTORIA: Marta Maria Macedo Bezerra; Gláucia Margarida Bezerra Bispo  

PALAVRAS-CHAVE: ADOLESCÊNCIA; DEPRESSÃO; INCLUSÃO SOCIAL  

Resumo Os problemas de saúde mental em crianças e adolescentes aumentaram nas últimas décadas 

e constituem um dos grandes desafios de Saúde Pública a nível mundial. Neste cenário foram 

criados os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) objetivando acolher indivíduos com transtornos 

mentais visando estimular sua reintegração social e familiar. Nesse contexto, a Terapia Narrativa, 

tem sido bastante utilizada por ter como principal propósito retomar as situações vividas em busca 

de uma experiência significativa que possa ter sido esquecida pelo adolescente ou por sua família e 

que constitui um determinante na escolha da terapia mais adequada. A pesquisa objetivou explorar a 

utilização das terapias narrativas como instrumento para a inclusão social do adolescente. Pesquisa 

qualitativa,exploratória/descritiva realizada no Centro de Atenção Psicossocial do município de 

Juazeiro do Norte - Ceará, através de entrevista narrativa não estruturada, no período de maio a 

julho de 2010, com familiares de adolescentes portadores de depressão. O estudo obedeceu a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados evidenciaram que há lacunas na 

integração do profissional com os familiares no que se concerne aos diálogos estabelecidos sempre 

evidenciando dificuldade de entendimento por parte dos pais ou responsáveis. Ao narrar suas 

experiências, os familiares permitiram exposição de seu convívio com a doença, no entanto ficou 

evidenciada a dificuldade que os profissionais sentiam para transferir seu conhecimento, suas 

experiências e as sugestões para possíveis mudanças de comportamento tanto da adolescente quanto 

dos familiares. Considera-se que se faz necessário novas articulações para resolubilidade dessas 

limitações encontradas junto a esses serviços de saúde, promovendo a capacitação dos profissionais 

e facilitando para que adolescente e familiares possam ser protagonista da sua própria história. 

Contato: DBLF@IG.COM.BR; GMBBISPO@HOTMAIL.COM  
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Título: ENSINO COLABORATIVO: COM A PALAVRA, OS PROFESSORES  

 

AUTORIA: Patricia Braun, Márcia Marin  

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO COLABORATIVO, FORMAÇÃO DOCENTE, INCLUSÃO ESCOLAR. 

Resumo A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais suscita, na escola 

comum, entre outras coisas, a busca por ações que garantam acesso, participação e aprendizagem de 

alunos que apresentam, por exemplo, deficiência, autismo ou altas habilidades. Aqui se expõe a 

estratégia do ensino colaborativo como uma alternativa de trabalho para garantir o alcance dos 

objetivos gerais da escola: ensinar e aprender. Tal proposta tem por base a presença de um professor 

especialista, além do regente da turma, para colaborar na organização dos processos de 

escolarização, com foco na remoção de barreiras para sujeitos que apresentam especificidades em 

seu desenvolvimento. O relato traz a experiência desenvolvida nos anos iniciais de escolaridade, em 

duas escolas públicas de educação básica, situadas na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. O 

objetivo desse trabalho é levantar dados sobre a percepção que professores regentes de turma e 

docentes especialistas têm sobre a estratégia desenvolvida. O instrumento de coleta foi a aplicação 

de um questionário, com uma questão aberta sobre como tem sido vivida a experiência do ensino 

colaborativo. A ideia é relacionar tais percepções a propostas de formação docente no contexto da 

inclusão escolar, proporcionando análise sobre práticas pedagógicas que podem favorecer ensino de 

qualidade para todos os alunos, o que pode contribuir para a constituição de uma nova cultura 

escolar. 

Contato: p.braun@terra.com.br, MARINMARCIA@IG.COM.BR 

 

 

 

 

  

mailto:p.braun@terra.com.br


 

PARTE III  | Pág. 450  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Título: Trabalhando gêneros textuais com crianças de baixa visão.  

 

AUTORIA: Patrícia de Carvalho Melo Silva e Gabriela Silva de Jesus  

PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA,APRENDIZAGEM E BAIXA VISÃO 

Resumo O presente projeto é realizado no Instituto de Cegos da Bahia através de uma ação 

interdisciplinar com alunos entre 8 e 9 anos , com atendimento no turno oposto as aulas da rede 

regular de ensino. Este trabalho tem como objetivo estimular o resíduo visual e desenvolver na 

criança o gosto e interesse pela leitura através da utilização de vários gêneros textuais, contribuindo 

para o processo ensino aprendizagem do educando, pois segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Língua Portuguesa-PCNs (1997), o domínio da língua, oral e escrita é fundamental 

para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento. Por isso é importante garantir aos educandos o acesso aos saberes linguísticos, 

importantes para o exercício da cidadania, direito que não pode ser negado aos mesmos. O projeto 

acontece duas vezes na semana através das seguintes etapas: Conversação, levantamento do 

conhecimento prévio do educando; Leitura e reescrita do texto, como: música, parlenda, trava-

língua e história infantil; Momento lúdico, como: cantar, brincar com fantoches, representar, 

desenhar, criar com sucata, colar, recortar e brincar com jogos educativos. Espera-se que no final do 

projeto a criança esteja utilizando melhor o seu resíduo visual e demonstrando maior interesse pela 

leitura. 

Contato: PATYPEDAGOGA@YAHOO.COM.BR , GABRIELASDEJESUS@HOTMAIL .COM 
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Título: SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO BRASIL  

 

AUTORIA: Fernanda M.M.G. Queiroz; Lígia M.P. Braccialli 

PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA ASSISTIVA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SALA DE RECURSOS. 

Resumo A perspectiva educacional inclusiva decorre de todo um movimento pelo combate a 

desigualdade social. A política pública educacional brasileira recente evidencia a sala de recursos 

multifuncionais como principal suporte pedagógico ao processo de Inclusão Escolar. A partir do 

mapeamento traçado neste estudo podem-se subsidiar novas pesquisas indicando áreas pouco 

exploradas, promovendo avanços nos conhecimentos sobre a temática. O objetivo deste trabalho foi 

identificar a concepção e práticas correntes referentes às salas de recursos expressas pelo Ministério 

da Educação e Cultura em suas publicações. Para contextualização teórica utilizou-se a Educação 

Inclusiva e Tecnologia Assistiva. Foi realizada uma análise das publicações produzidas pelo 

Ministério da Educação e Cultura do Brasil na perspectiva da Educação Inclusiva no período de 

2006 a 2012. Como procedimento metodológico foram pesquisadas no site do Ministério da 

Educação e Cultura as publicações sobre o tema Educação Especial na perspectiva inclusiva, foi 

realizada uma busca pelo termo “sala de recursos”. Para a análise dos dados foi utilizado o software 

ATLAS-TI 7.0. Foram analisadas 43 publicações do Ministério da Educação e Cultura e foi 

encontrado o termo “sala de recursos” em 21 delas, totalizando 115 incidências. Foram definidas 

oito categorias de análise: “Acessibilidade, recursos e serviços de apoio”, “Altas 

habilidades/superdotação”, “Concepção, legislação e políticas de inclusão”, “Educação da pessoa 

com deficiência”, “Salas de recursos multifuncionais”, “Projeto Político Pedagógico e currículo”, 

“Prática pedagógica e relatos de experiências” e “Orientações técnicas” que foram expressas em 

tabelas. Os resultados indicam o aumento da incidência do termo “sala de recursos” nos 

documentos oficiais do Ministério da Educação e Cultura desde 2006 aos tempos atuais. Denota um 

caminhar efetivo em busca da educação inclusiva e abre caminho para novas pesquisas que reflitam 

e questionem sobre a prática pedagógica utilizada nestas salas, o estabelecimento de parcerias entre 

o professor da sala de recursos e do ensino comum e os recursos necessários para que se cumpra sua 

função na educação inclusiva. 

Contato: fmmgq@hotmail.com BRACCI@MARILIA.UNESP.BR 
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Título: A audiodescrição como recurso inclusivo nas aulas de Física  

 

AUTORIA: Sabrina Gomes Cozendey; Maria da Piedade Resende da Costa  

PALAVRAS-CHAVE: AUDIODESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA VISUAL. ENSINO DE FÍSICA 

Resumo No Brasil o número de pesquisas universitárias sobre a audiodescrição é muito pequena. 

Essas pesquisas são recentes sendo as primeiras datadas de 2009, segundo o portal da CAPES ao 

todo foram desenvolvidas 19 pesquisas na temática, 10 publicadas em 2012. Estas pesquisas 

enfatizam o uso da audiodescrição no cinema, ou em desenhos animados; somente uma pesquisa 

entre as selecionadas discute o potencial da audiodescrição como recurso de ensino em turmas 

inclusivas que tenham alunos com deficiência visual. O objetivo desta pesquisa é exatamente fazer 

esta discussão: como usar a audiodescrição como recurso inclusivo nas aulas de Física que tenham 

alunos com deficiência visual incluídos? Para isso buscou-se fundamentação teórica em trabalhos 

internacionais bem sucedidos sobre o tema. Ely et al (2006), Hoffner, Baker e Quin (2008), 

Schmeidler e Kirchner (2001) são  pesquisadores que discutem o uso da audiodescrição em sala de 

aula, para estes autores a audiodescrição pode contribuir  e facilitar a aprendizagem de pessoas com 

deficiência visual, relatam que a audiodescrição também pode favorecer a aprendizagem de outras 

pessoas que tenham dificuldades de se concentrarem em detalhes. Assim a audiodescrição pode 

favorecer a aprendizagem de todos os alunos e pode auxiliar os professores na tarefa de tornar as 

aulas mais inclusivas. Dois pesquisadores brasileiros, Vieira e Lima (2010), em seu trabalho 

apresentam uma discussão sobre a importância da AD para a compreensão de atividades que se 

baseiam em figuras ou desenhos. Como pode-se perceber as pesquisas voltadas para o uso da 

audiodescrição em sala de aula são raras, contudo, as poucas pesquisas encontradas na pesquisa 

bibliográfica feita para este trabalho mostram que a audiodescrição é uma ferramenta que pode 

contribuir muito em uma proposta de educação mais inclusiva que favoreça a aprendizagem de 

todos os alunos, mesmo estes tendo ritmos de aprendizagem diferentes. O uso da audiodescrição 

seria indicado em todo momento que fosse utilizado imagens, figuras, animações, desenhos ou 

vídeos na sala de aula. Ao pensar no ensino do aluno com deficiência visual é aconselhável que seja 

utilizado minimamente recursos exclusivamente visuais, contudo ao se pensar em uma proposta 

inclusiva é preciso potencializar a aprendizagem de todos os alunos, e os recursos visuais são 

estratégias poderosas no ensino de alguns conceitos da Física, assim para incluir e não excluir 



 

PARTE III  | Pág. 453  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

nenhum aluno a audiodescrição pode ser a ferramenta chave em uma proposta de ensino para 

todos.  Nota:    UFSCar/Departamento de Psicologia. E-mail: sgcfisica@yahoo.com.br 

2 UFSCar/Departamento de Psicologia. E-mail: piedade@ufscar.br 

Pesquisa financiada pela FAPESP – Processo 2013/05004-4 

 

Contato: sgcfisica@yahoo.com.br; PIEDADE@UFSCAR.BR 
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Título: Uma estratégia diferenciada para ensinar Leis de Newton em uma escola inclusiva 

Brasileira  

 

AUTORIA: Sabrina Gomes Cozendey; Maria da Piedade Resende da Costa; Márlon Caetano Ramos 

Pessanha 

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO INCLUSIVO. ENSINO DE FÍSICA. ALUNO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. 

Resumo Com o processo denominado Inclusão as escolas regulares brasileiras aos poucos recebem 

alunos com necessidades educacionais especiais, entre estes alunos estão aqueles que apresentam 

uma limitação auditiva, alunos estes que podem ser identificados como: alunos com deficiência 

auditiva ou surdos. O processo educacional dos alunos com surdez se caracteriza pela singularidade. 

Como consequência desta singularidade, os mesmos necessitam de uma proposta diferenciada de 

trabalho por meio da oferta de uma educação bilíngue, que pressupõem o uso conjunto da Língua 

Portuguesa escrita e da Língua brasileira de sinais (Libras). Neste trabalho é apresentada uma 

discussão acerca da construção de um recurso bilíngue que possa ser utilizado em turmas inclusivas 

que tenham alunos com deficiência auditiva. Buscou-se analisar o uso de um vídeo bilíngue em um 

contexto inclusivo de ensino de Física. O objeto de estudo da pesquisa, o vídeo bilíngue, foi 

também desenvolvido durante a pesquisa. Foram construídos seis vídeos que enfatizaram alguns 

dos conceitos da Física relacionados às Leis de Newton: velocidade, aceleração, força resultante, 

primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. O recurso desenvolvido 

utilizou a língua brasileira de sinais, a língua portuguesa escrita e falada, e imagens dinâmicas que 

representam situações cotidianas em que os conceitos discutidos podem ser observados. A análise 

do recurso desenvolvido em um contexto inclusivo de ensino de Física ocorreu com o objetivo de 

avaliar o recurso, verificando, se este era de fato uma ferramenta potencial em promover a inclusão, 

e se o recurso favorecia a aprendizagem dos conceitos de Física discutidos. Participaram desta 

pesquisa dezoito alunos de uma escola estadual de Nível Médio localizada no interior de São Paulo. 

Os vídeos foram utilizados em dois momentos diferentes (teste 1 e teste 2) em aulas inclusivas de 

Física. Para analisar a eficácia dos recursos desenvolvidos foram utilizados questionários antes e 

depois da exibição dos vídeos e das discussões propostas. Os resultados da pesquisa apontam que o 

recurso desenvolvido pode ser considerado inclusivo, uma vez que alunos com e sem deficiência 

auditiva puderam acompanhar a aula e aprender os conceitos discutidos ao mesmo tempo. Os 
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resultados também apontam que, ainda que muitas variáveis estejam presentes no contexto 

inclusivo, o uso de um recurso bilíngue pode tornar a aula mais inclusiva. 

Contato: sgcfisica@yahoo.com.br; piedade@ufscar.br; marlonpessanha@yahoo.com.br 
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Título: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A INCLUSÃO NO CINEMA E A SUA 

IMPORTÂNCIA MEDIADORA NA FORMAÇÃO CULTURAL DO SUJEITO NA 

PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL  

 

AUTORIA: Santiago Daniel Hernandez Piloto Ramos e 

SUMIKA SOARES DE FREITAS HERNANDEZ PILOTO 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA-FORMAÇÃO INICIAL-CINEMA E EDUCAÇÃO 

Resumo Este relato parte da experiência na formação inicial de professores na Educação Básica no 

Brasil - Vitória-ES em uma instituição de Ensino Superior IESFAVI, em que há um Seminário 

Integrado Multidisciplinar anual, com a potência de articulação de vários cursos superiores no 

evento, em que realizamos um CINE CLUBE. O objetivo do projeto “Cine Clube - IESFAVI” é no 

espaço e tempo à projeção e debate de filmes da área educacional, potencializando a formação do 

sujeito educador. No ano de 2013, o tema levantado pela coordenação do projeto em conjunto com 

os alunos atendendo suas necessidades foi a inclusão e a educação especial, fundamentais tanto no 

contexto social quanto escolar. Neste sentido, a equipe sustentou a exibição de filmes e 

documentários que tratam a questão da deficiência a fim de potencializar o debate sobre a inclusão 

escolar e social. Os filmes escolhidos foram Rádio, do diretor Gary Smith, 1996 e Enigma de 

Kaspar Hauser do diretor alemão Wherzog. Radio é um filme baseado em fatos reais na Carolina do 

Sul, nos anos 70, inspirado pelo artigo "Someone to Lean On". O núcleo da história gira em torno 

do treinador de futebol americano e Rádio (jovem com deficiência mental). 

Na articulação de saberes da temática inclusão com o filme, identificamos pontos importantes para 

reflexão em nossa formação; tais como: o desenvolvimento da linguagem; a apropriação de 

conhecimento; a utilização da mídia como mediação na formação humana; o reconhecimento da 

deficiência; a deficiência mental; o processo inclusivo; a formação humana (Vigotsky, 2006). O 

outro filme escolhido foi “O Enigma de Kaspar Hauser” ganhador do prêmio especial do júri em 

Cannes, em que trata da vida real de Kaspar Hauser um jovem que se encontra afastado da 

convivência social, e aparece na cidade de Nuremberg no século XIX, numa praça da cidade 

deixado pela pessoa que tem cuidado dele durante a sua vida, a qual pouco conhecia já que o 

alimentava a noite, afastando-o do mundo e da relação mediada pelo outro e pela linguagem. A 

relação do filme com a inclusão social apresenta a apropriação da linguagem, a apropriação de 
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conhecimento do homem na sociedade. A proposição do trabalho é a metodologia de pesquisa 

ação participante, em que os sujeitos dialogam sobre sua vida cotidiana e articulação com inclusão 

escolar e social. Tais pontos levantados e debatidos com os alunos levam a potencialidade da 

formação de professores ao tratarem a sua vida cotidiana. Nesse sentido, fortalecemos a formação 

docente do pedagogo, pois este tem o primordial papel de articulação e mobilização das práticas 

pedagógicas, contribuindo com o professor no atendimento aos alunos que apresentam dificuldade 

no processo de escolarização (PANTALEÃO, 2009). Enquanto profissional integrante da equipe de 

gestão, juntamente como os seus pares, ele tem a função de mobilizador político dos processos de 

formação continuada dos profissionais. Essas questões são potencializadas na formação e debatidas 

com os professores em formação inicial. 

 

Contato: sdhpr76@gmail.com; SUMIKA.FREITAS@GMAIL.COM 
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TÍTULO: PROFESSOR E SUBJETIVIDADES: UMA REFLEXÃO SOBRE A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA, NUMA PERSPECTIVA DE ESCOLA INCLUSIVA  

 

AUTORIA: SÔNIA CRISTINA RAUTA DE MIRANDA e RUY ANTÔNIO WANDERLEY RODRIGUES DE 

MIRANDA 

PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. CRIANÇA. AFETO. INCLUSÃO. REFLEXÃO  

Resumo Este documento apresenta o relato de experiência de professores da educação pública 

municipal e teve como objetivos refletir sobre a adoção de ações de práticas pedagógicas inclusivas 

com perspectiva afetiva, em uma escola pública na cidade de Vitória E. S. Brasil. Foi utilizada uma 

abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, de intervenção em pequena escala na ambiência 

escolar. Teve a preocupação com o diagnóstico do problema em um contexto específico, 

procurando conceituar a experiência a partir de uma análise de observação e reflexão. Foi realizado 

com um grupo de crianças com idade entre 06 e 10 anos, matriculadas no ensino público regular. 

No grupo de crianças, havia uma criança cega e outra com baixa visão. Fato este, que motivou o 

projeto e as intervenções que buscaram contemplar a apreensão de conhecimentos das crianças 

videntes, sobre as dificuldades e desafios enfrentados pela criança cega e/ou com baixa visão, em 

seus processos constitutivos no seu quotidiano social. As aulas foram planificadas de forma a 

proporcionar experiências de funções psicomotoras tais como, esquema corporal, função espacial-

temporal, lateralidade e ritmo. Uma das atividades pedagógicas consistia em proporcionar às 

crianças videntes, experiências de caminhar com os olhos vendados, em diversas direções e 

situações, como, subir escadas e desviar de obstáculos. Essas ações propiciaram pensar de forma 

reflexiva e critica sobre ações dos professores e como essa reflexão da ação, poderia dialogar com 

os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes videntes e estudantes com deficiências, além 

da resignificação de saberes pré-estabelecidos pelos professores, em um constante e reflexivo 

diálogo com suas próprias práticas pedagógicas. Podemos concluir que para aqueles sujeitos, 

professores e estudantes, houve apropriação das experiências e dos conhecimentos vividos, com 

significativa contribuição para a conceitualização da experiência de ser cego, fomentando uma 

reflexão crítica na escola, sobre os enfrentamentos vividos por pessoas com deficiência, 

principalmente cegos e com baixa visão. 

Contato: crisrauta@uol.com.br; RUY.MIRANDA@YAHOO.COM.BR 
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Título: COLABORAR PARA CONSTRUIR PROGRAMAS DE INCLUSÃO PARA ALUNOS 

COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NO ENSINO REGULAR  

 

AUTORIA: Tânia Cristina Oliveira Costa 

PALAVRAS-CHAVE: COLABORAÇÃO, FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES, PROGRAMAS DE 

INCLUSÃO  

Resumo Mudar, para transformar a educação numa verdadeira educação inclusiva, é um dos 

grandes desafios educativos de hoje porque imputa à escola a responsabilidade de deixar de excluir 

para incluir e de educar a diversidade dos seus públicos, numa perspetiva de sucesso de todos e de 

cada um. O Poster que se apresenta pretende direcionar a discussão para este paradigma, numa ótica 

de formação contínua de professores e a sua necessária aplicação no processo de contrução de uma 

educação inclusiva. Tendo como ponto de partida uma breve fundamentação teórica apresenta-se a 

colaboração docente como estratégia de atuação para criar profissionais mais reflexivos e 

desencadeadores de práticas educativas mais eficazes, adaptadas a cada uma e a todas as 

necessidades discentes. Objetivou-se uma investigação aplicada, que produzisse resultados 

passíveis de serem diretamente utilizados na tomada de decisões práticas ou na melhoria de 

programas e sua implementação, construíndo um programa de atividades didáticas para a inclusão 

de alunos com NEE, no ensino regular. Reportando ao nosso estudo de caso e ao percurso 

colaborativo de conceção e implementação do programa, procurou-se o seu contributo na mudança 

de perceções/atitudes e colaboração docente e, a sua implicação no processo inclusivo dos seus 

alunos com e sem NEE. Os resultados mostram que esta intervenção, fomentou uma cultura de 

colaboração entre professores e alunos como resposta aos desafios que a educação inclusiva coloca, 

promovendo, simultaneamente, a aquisição de competências gerais de ciclo e de competências 

específicas de educação especial, em todo o grupo/turma e nos alunos com NEE, em particular. 

Neste sentido, concluiu-se que, a reflexão sistemática e conjunta dos atores educativos, a formação 

docente numa atitude colaborativa, o desenho e implementação de projetos e programas que visem 

incluir as necessidades educativas especiais nas salas regulares, constituem recursos 
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imprescindíveis para ultrapassar algumas das dificuldades impostas pelo processo de inclusão 

e simultaneamente proporcionar momentos ricos de aprendizagem . 

Contato: TTANIACOSTA@HOTMAIL.COM 
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Título: A LITERATURA INFANTIL NO APRENDIZADO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS POR GRADUANDOS DE LICENCIATURAS  

 

AUTORIA: Erica Aparecida Garrutti de Lourenço  

PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, INCLUSÃO DE SURDOS 

Resumo Este relato de experiência envolve a temática do aprendizado da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) por graduandos de licenciaturas, tendo a literatura infantil como base de estudo. É 

resultado de um projeto de extensão, em andamento e com financiamento pelo Ministério da 

Educação: “A Literatura Infantil no Ensino da Língua Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa 

na Educação de Surdos em Perspectiva Inclusiva” (PROLIE-Libras), realizado na Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), Campus de Guarulhos. Pressupõe que o aprendizado da Libras 

utilizando-se da Literatura Infantil como campo lexical é uma forma simples e natural de construir 

conhecimentos sobre uma língua tão viva no contexto da interação com os surdos. Este projeto tem 

como objetivos centrais: estudar a Libras, em seus aspectos linguísticos e práticos, por meio de 

histórias infantis que possam ser contadas para crianças surdas incluídas em grupos da Educação 

Infantil (até 5 anos) por graduandos ouvintes que cursam licenciaturas; e contar, em Libras e Língua 

Portuguesa, histórias para crianças surdas e ouvintes matriculadas no ensino regular em instituições 

de Educação Infantil. O PROLIE-Libras tem se desenvolvido por meio de encontros semanais, que 

assumem o formato de grupo de estudos, palestras e minicursos que ocorrem na universidade, bem 

como pela realização de contações de histórias em instituições de Educação Infantil. Por meio da 

interação entre os membros do grupo e da troca de experiências, o cronograma de atividades do 

PROLIE-Libras baseia-se na pesquisa e análise de histórias infantis e estratégias de contação. Os 

integrantes são divididos em subgrupos para que tenham acesso a pontos de vista e interpretações 

diversificados e estudem a Libras em um contexto: o da literatura infantil. Entre os graduandos 

ouvintes participantes do PROLIE-Libras, pesquisam-se continuamente sinais, elementos 

gramaticais da Libras e formas de contação para cada história selecionada. Os resultados parciais 

dos estudos realizados no grupo do PROLIE-Libras têm revelado os seguintes pontos: a cada 

história estudada, diferentes estratégias são requeridas: uso de livros e materiais de apoio para o 

estímulo da criatividade pelas crianças; e diferentes desafios apresentam-se no aprendizado da 

Libras: crença no potencial individual de cada integrante do grupo para se expressar em uma língua 
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que é visuo-espacial, desenvolvimento de expressões não-manuais e principalmente 

ordenação dos sinais segundo as ordenações frasais. 

O projeto tem apontado também para a relevância de cada história ser planejada em termos de 

disposição do grupo de crianças, bem como de ações que antecederão e sucederão às contações, 

definindo fundamentalmente formas de interação. 

 

Contato: EGARRUTTI@YAHOO.COM.BR 
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Título: Contribuições da Cultura imaterial nas aulas de Educação Física ao processo de 

Inclusão  

 

AUTORIA: Gisele Lourençato Faleiros da Rocha; José Roberto Gonçalves de Abreu. 

PALAVRAS-CHAVE: CULTURA IMATERIAL; METODOLOGIA DE ENSINO; INCLUSÃO 

 

Resumo A atuação do professor de Educação Física pode contemplar a compreensão, interpretação, 

contextualização e produção de diferentes aspectos do patrimônio cultural Através de manifestações 

da cultura material e imaterial que podemos perceber a diversidade e a pluralidade cultural. Para 

efeito deste relato, considera-se patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 

culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural (UNESCO). A dinâmica das aulas de 

Educação Física, com suas tradicionais metodologias de ensino, pautada no desporto, não tem 

assegurado a efetiva inclusão dos discentes sobretudo quando tratamos de alunos com deficiência. 

Além disso, a disciplina têm sido postas à margem das prioridades do processo de escolarização, ou 

ainda consideradas disciplinas “Curinga”, já que na condição de ferramenta, possibilita ocupação ao 

aluno enquanto os professores das demais disciplinas desenvolvem seus planejamentos (LOYOLA, 

2009). Nesse relato pretendemos apresentar as experiências vivenciadas na Formação de 

Professores, na Universidade do Estado da Bahia – Brasil, na qual pudemos inserir elementos 

culturais nas aulas de Educação Física, proporcionando um acesso e participação nas aulas de 

Educação Física. 

Convidando Paulo Freire para o diálogo, vemos que: [...] a educação ou a ação cultural para a 

libertação, em lugar de ser aquela alienante transferência de conhecimento, é o autêntico ato de 

conhecer, em que os educandos – também educadores – como consciências “intencionadas” ao 

mundo, ou como corpos conscientes, se inserem com os educadores – educandos também – na 

busca de novos conhecimentos, como consequência do ato de reconhecer o conhecimento existente. 

(FREIRE, 1984, p. 99). A compreensão da cultura traz à tona a valorização do “conhecimento 

existente”, que se interpenetram, hibridizam e revelam que somos nós, independente da nossa 

condição física ou cognitiva. As manifestações culturais estão diretamente ao movimento corporal 
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humano que tem sido classificado com de forma representativa, e acolhida neste texto como 

“Cultura Corporal do Movimento Humano” (SOARES, 1992). 

 

Contato: educasaomateus@gmail.com; ABREUFISIO@GMAIL.COM  
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Título: INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MERCADO DE 

TRABALHO  

 

AUTORIA: ANNIE GOMES REDIG 

PALAVRAS-CHAVE: MERCADO DE TRABALHO, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, INCLUSÃO 

Resumo A presente pesquisa é um recorte da tese de doutoramento, ainda em andamento, sobre a 

inclusão de sujeitos com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Portanto, este estudo tem 

como objetivo traçar o Perfil Pessoal Positivo – PPP, dos jovens e adultos com deficiência 

intelectual para a sua inserção em postos laborais, na Faculdade de Educação da UERJ, e a partir 

desse perfil pensar a customização do trabalho. O conceito de emprego customizado baseia-se na 

compreensão das necessidades da empresa e as qualidades, capacidades e potencialidades das 

pessoas com deficiência, a fim de executarem funções que beneficiem tanto o empregador quanto o 

funcionário. Por meio do PPP, é possível entender as características tanto acadêmicas quanto sociais 

e pessoais do indivíduo, para assim, criar ou adaptar as atividades, ou seja, customizar o trabalho. 

Dessa maneira, participaram da pesquisa quatro jovens com deficiência intelectual, indicados pelos 

professores de uma escola especial da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, na qual estão 

matriculados em cursos de formação inicial e continuada em auxiliar de serviços gerais e auxiliar de 

contínuo-reprografia. Para tal, utilizou-se a metodologia de pesquisa-ação, com entrevistas semi-

estruturadas com os sujeitos com deficiência intelectual e os funcionários da Faculdade de 

Educação. As entrevistas com os participantes com deficiência intelectual visaram entender as 

habilidades e potencialidades dos participantes, bem como traçar o PPP dos mesmos. Já as 

realizadas com os docentes da Faculdade, tiveram como objetivo compreender a dinâmica e as 

necessidades da instituição. 

Dessa forma, percebemos que com a elaboração do PPP, rompemos com o paradigma das 

“exigências” do mercado de trabalho, como escolarização mínima, capacitação, entre outras, pois 

compreendendo as características do sujeito, é possível encontrar funções laborais que atendam suas 

singularidades e potencialidades e ao mesmo tempo converge para as necessidades do empregador. 

Analisar o ambiente de trabalho com o objetivo de refletir sobre a verdadeira necessidade de mão-

de-obra é fundamental para a inclusão e contratação das pessoas com deficiência nas empresas. A 

customização do emprego contribui para a eliminação das barreiras atitudinais e dos preconceitos 
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existentes, visto que, haverá oportunidade de mostrar a sua capacidade, a partir da sua 

produção laboral. Nesse caso, tanto a empresa quanto o funcionário serão beneficiados por essa 

contratação. 

 

Contato: ANNIEREDIG@YAHOO.COM.BR 
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Título: DIÁLOGOS SOBRE A INTERVENÇÃO PRECOCE EM PORTUGAL E NO 

BRASIL: CLARIFICAÇÃO NACIONAL E  INTERNACIONAL SOBRE PRÁTICAS 

PROFISSIONAIS  

 

AUTORIA: Patrícia Raquel Silva Fernandes e Ana Maria Serrano  

PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO PRECOCE; PRÁTICAS CENTRADAS NA FAMÍLIA 

Resumo Consequência de um conjunto de influências práticas, conceptuais e teóricas, a Intervenção 

Precoce valoriza a família como elemento fulcral para as mudanças desenvolvimentais da criança. 

Tomando como referência as diferentes etapas do Modelo de Desenvolvimento Sistémico 

(Guralnick, 2005b), neste estudo pretende-se comparar, através de um desenho de natureza 

qualitativa, duas realidades distintas, Portugal e Brasil. Conscientes de que, o fundamental é 

conseguir traçar uma panorâmica geral da situação da Intervenção Precoce em duas regiões 

específicas destes países e da utilização do modelo de intervenção centrado na família, a partir do 

testemunho de profissionais de Intervenção Precoce. O objetivo é perceber até que ponto estes 

valorizam e utilizam as práticas centradas na família, e como se situam nas diferentes etapas do 

modelo de desenvolvimento sistémico de Intervenção Precoce Guralnick (2005b), contribuindo, 

assim, para uma compreensão global do fenómeno de interesse. O recurso, nesta investigação, ao 

método de estudo de caso, parece-nos a opção mais certa, já que o objetivo é perceber, aprofundar, 

sistematizar e credibilizar, no seu contexto real, utilizando múltiplas fontes de evidência (e.g., 

análise documental, legislação, observação participante e entrevistas) de que forma o 

desenvolvimento de programas de intervenção precoce, dentro de um modelo de intervenção 

centrado na família, é colocado em prática nos contextos específicos em estudo. 

Contato: PRAQUELINHA@HOTMAIL.COM 
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Título: Perspetivas sobre a utilização da Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF) em 

contexto educativo  

 

AUTORIA: Sara Alexandre Felizardo; Joaquim Armando Ferreira; Marcelino Pereira  

PALAVRAS-CHAVE: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DA FUNCIONALIDADE, EDUCAÇÃO ESPECIAL, 

INCLUSÃO, NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Resumo Na atualidade, a Organização Mundial de Saúde (OMS) possui dois sistemas de referência, 

a décima revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que assumem um papel nuclear na 

conceptualização da deficiência e incapacidade. A CIF consubstancia uma mudança de paradigma, 

do modelo tradicional biomédico (que enfatiza o diagnóstico da deficiência), para um modelo 

biopsicossocial, no contexto da funcionalidade e incapacidade humana. A OMS também promoveu 

a elaboração de uma versão da CIF para crianças e jovens (CIF-CJ) de utilização universal nas áreas 

da saúde, educação e reabilitação. No contexto nacional, no âmbito da reorganização da Educação 

Especial, com a criação do Decreto-Lei n. 3/2008, de 7 de janeiro, o Ministério da Educação adotou 

o referencial teórico da CIF, com o propósito de delimitar os apoios especializados aos alunos com 

NEE de caráter permanente. O diploma prevê que a avaliação seja realizada por referência à CIF, 

cujos resultados devem também servir de base à elaboração do programa educativo individual. O 

presente estudo, de caráter exploratório, tem como objetivo analisar as perceções dos professores de 

educação especial sobre questões relativas à inclusão e às mudanças previstas na legislação em 

vigor, particularmente no que diz respeito à utilização da CIF no contexto educativo. A amostra, por 

conveniência, é constituída por 62 professores de educação especial de agrupamentos de escolas do 

distrito de Viseu. Em síntese, os professores acentuam que o normativo não contribui para melhorar 

a inclusão; fomenta o envolvimento dos pais, nomeadamente no processo de avaliação; promove a 

articulação dos serviços e das parcerias. No que diz respeito à utilização da CIF, os docentes 

referem que introduziu um maior rigor e clarificação na avaliação, no entanto, não veio facilitar os 

procedimentos, tendo aumentado a burocratização dos processos; assumem ainda, dificuldades na 

avaliação por referência à CIF. Estes dados remetem para a necessidade de um maior investimento 

na formação dos profissionais, bem como a construção de instrumentos de avaliação adequados ao 

referencial CIF. A reflexão dos resultados é realizada a partir do paradigma inclusivo, tendo ainda, 
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em contraponto, o Relatório Final do Projeto da Avaliação Externa da Implementação do 

Decreto-Lei n.º 3/2008 (DGIDC, 2010), elaborado pela equipa responsável, sob a coordenação dos 

professores Simeonsson e Ferreira (DGIDC, 2010). 

Contato: SFELIZARDO@ESEV.IPV.PT 
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Título: EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DA L1, L2 E LITERATURA SURDA, REALIZADO 

POR PROFESSORA SURDA  

 

AUTORIA: ANA PAULA OLIVEIRA E FERNANDES  

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LÍNGUA MATERNA COMO L1, LÍNGUA INDÍGENA, LIBRAS, ENSINO DE 

SEGUNDA LÍNGUA, EDUCAÇÃO DE SURDOS 

Resumo Este relato de experiência apresenta os estágios realizados em L1, L2 e Literatura Surda 

(LS) na Escola Municipal Tengatuí Marangatu e na UFGD, ocorridos no ano de 2012, nas aulas de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), disciplina de conclusão de curso Letras-Libras, 

EaD UFSC. Dentro destas práticas, obtivemos o direito de ser reconhecidos pela prática pedagógica 

diferenciada e realizada por um/uma professor/professora surda, devido à diferença da Cultura e 

Identidade Surdas, dentro da instituição escolar. Sobre a Libras como L1 e LS, preferimos ofertar 

juntos, dentro da Política Nacional de Educação Inclusiva, adotada pelo Governo Federal Brasileiro 

desde 2006. O Governo Federal adota um ensino diferenciado para todas pessoas com deficiência, o 

chamado Atendimento Educacional Especializado (AEE), nesta área vamos focar o AEE para 

Pessoa com Surdez. Sabemos que não existe o ensino da L1, e principalmente a LS (Literatura 

Surda), pois o foco maior do atendimento é ofertar apenas ajuda para a evolução das 

potencialidades dos alunos surdos. E principalmente também, o Ensino da Língua Portuguesa como 

prioridade maior de ajuda para os alunos surdos. É o que eu observei durante as experiências do 

estágio. Há muita preocupação com a segunda língua, ficando um pouco de lado, o ensino da língua 

materna (L1), a Libras. Durante o estágio em L1, os alunos surdos-indígenas tiveram a 

oportunidade de conhecer a gramática da Libras (Língua Brasileira de Sinais) e Escrita de Sinais 

Básico. Obtivemos riquezas de criação de sinais, graças aos artefactos culturais indígenas da etnia 

Guarani, no qual os alunos surdos-indígenas pertencem, que se deve pela riqueza das imagens e 

também a lembrança da vivência visual da própria cultura. Para propor a disciplina de Literatura 

Surda, que nada existe no AEE, foi necessário mostrar que a Literatura Surda é o método de resgate 

e preservação da Identidade e Comunidade Surda. Foram elaborados bons filmes curtos sobre o 

tema conhecido por eles mesmo. O estágio em L2 exigiu uma nova postura e também estratégias de 

ensino diferenciado, pois como “professor surdo” é diferente do “professor ouvinte”, isso fez com 

que os alunos ouvintes se surpreendessem com a nova novidade. Tudo foi planejado para que a 

comunicação ocorresse em expressões corporais e também um pouco do conhecimento em Língua 
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Portuguesa Brasileira. No final desta experiência, obtive a capacidade de lecionar de formas 

diferentes, mesmo sendo surda, nada me impediu e também me propôs oportunidades de vivenciar o 

Ensino da Libras. 

Contato: AP.FER.COLZ@GMAIL.COM 
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Título: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA INCLUSIVA: A INTERAÇÃO DE UM 

ATUTISTA NA EDUCAÇÃO REGULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

AUTORIA: Bianca CAROSELLI 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO. AUTISMO. ENSINO REGULAR 

Resumo CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA No contexto contesto da Educação Especial, 

desenvolvemos um estudo qualitativo no intuito de analisar e fazer inferências nas relações que 

permearam o processo de inclusão educacional de uma criança (12 anos) autista a partir do 

cotidiano em uma sala de aula do 6º ano do Ensino Fundamental de uma Escola da rede Municipal 

de Ensino de Vitória, ES. Utilizamos entrevistas estruturadas com a avó/mãe do aluno, professores 

e professora de educação especial, consulta a documentos, observação participante e um diário de 

bordo com os registros das observações e inferências realizadas num período de aproximado de dez 

meses no ano de 2012, e, em de 2013 até a presente data, pois a pesquisa pretende acompanha-lo até 

o 9º ano do Ensino Fundamental, como forma de pesquisa de Doutorado em 2014. OBJETIVOS - 

Descrever e analisar os resultados obtidos em uma intervenção pedagógica com uma criança 

portadora de NEE, na modalidade do Autismo no Ensino Regular. - Buscar uma integração/inclusão 

através do campo educacional, sem se deixar se abater pelas limitações impostas pelas reações da 

síndrome. O PROJETO/PRÁTICA O processo de intervenção pedagógica de X iniciou-se com uma 

adaptação lenta e gradativa, pois era necessário construir uma interação com a criança, 

estabelecendo relações de confiança e afetividade para que a proposta de atendimento pudesse ser 

realizada, pois o nosso interesse era estar inserindo X nas diversas situações e atividades do 

cotidiano escolar do 6º ano do Ensino Fundamental, respeitando as suas necessidades. Utilizamos 

propostas simples, repetimos algumas vezes e depois realizamos outras propostas mais complexas 

com tempo de duração maior e dificuldades cognitivas e sócio afetivas mais complexas. 

RESULTADOS ESPERADOS OU ALCANÇADOS A perspectiva histórico-cultural de Vigotsky 

nos possibilitou acreditar na potencialidade do contato com o outro como processo de 

desenvolvimento e inserção social, além é claro de uma intervenção pedagógica adequada e 

organizada. Percebemos que a criança autista atendida na pesquisa avançou significativamente no 

processo de inclusão no Ensino Regular, e que a formação do profissional que vai atender o 

portador de NEE é também primordial, pois este precisa ser capacitado continuamente para 
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trabalhar com as crianças especiais, além de ter a flexibilidade de lidar com situações 

diversas. É também, reconhecer a criança como sujeito, e ter a crença na sua capacidade de 

aprender. 

Contato: BICAROSELLI@HOTMAIL.COM 
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Título: ANÁLISE E DISCUSSÕES DE PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS NASCIDAS PRÉ-TERMO  

 

AUTORIA: JUCÉLIA LINHARES GRANEMANN; ALEXANDRA AYACH ANACHE, 

PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA PRÉ-TERMO;APRENDIZAGEM;DESENVOLVIMENTO. 

Resumo No Brasil, algumas ações vêm sendo efetivadas para prevenir possíveis deficiências que 

podem atingir a criança desde seus primeiros anos de vida. Para tanto, este estudo objetivou analisar 

o processo de aprendizagem e de desenvolvimento de 30 crianças nascidas pré-termo, com idades 

gestacionais até 35 semanas, acompanhadas em um Hospital Universitário de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul. Esta pesquisa teve início no 2º semestre de 2008, estendendo-se ao 2º semestre de 

2011. Tratou-se de uma pesquisa de base qualitativa, apoiada na perspectiva histórico-cultural, 

utilizando entrevistas com familiares e profissionais do setor, sendo todas transcritas na íntegra e 

estatisticamente trabalhadas. Seguidamente, tais dados foram associados às informações dos 

prontuários, dos protocolos das crianças, além de, após alta, nos atendimentos ambulatoriais, serem 

avaliadas nos aspectos cognitivo, afetivo, social e motor, de acordo com as avaliações apoiadas na 

escala de desenvolvimento do comportamento da criança, de Batista Pinto, Villanova e Vieira 

(1997), no Inventário de Níveis de Funcionamento Psicossocial, elaborado por Maria Rita Mendes 

Leal (2004). Nesse processo, a perspectiva de periodização do desenvolvimento psicológico 

individual de Elkonin (1987) foi também utilizada, e todas as mães receberam orientações sobre as 

necessidades e evoluções do filho. Entre outros autores que concomitantemente ancoraram a análise 

desse estudo, estão: Brock et al. (2008); Marlow et al. (2000); Mancini (2002); Marcondes (2002); 

Scochi et al. (2008); Linhares (2005). 

Em geral, observaram-se os impactos da prematuridade sob os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento dessas crianças, levantando-se maiores dificuldades em comportamentos ou 

competências relativas às áreas de comunicação, locomoção e independência. Houve, embora em 

menores percentuais, dados que sinalizaram instalação de deficiências ou atrasos maiores. 

Após esse período, sugeriu-se a assistência a essas crianças nos centros de educação infantil e pela 

Classe Hospitalar, quando em situação de internação. 

 

Contato: JUCELIAGRANEMANN@ZIPMAIL.COM.BR;ALEXANDRA.ANACHE@GMAIL.COM 
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Título: O PERFIL DA CRIANÇA NA CLASSE HOSPITALAR EM MUNICÍPIOS DE DOIS 

ESTADOS BRASILEIROS  

 

AUTORIA: Jucélia Linhares GRANEMANN; Ivone Martins de OLIVEIRA 

PALAVRAS-CHAVE: CLASSE HOSPITALAR; CRIANÇA; ESCOLA; PROFESSOR 

Resumo No Brasil, o serviço de classe hospitalar encontra-se vinculado à área de Educação 

Especial, tendo como objetivo a continuidade da escolarização de crianças e adolescentes, oriundos 

da educação infantil, do ensino fundamental e médio, internados e/ou em tratamento de saúde. 

Nesse contexto, independentemente da patologia ou do tempo de hospitalização, um grande desafio 

é a inclusão do educando às vivências acadêmicas, próprias de sua idade, respeitado suas condições 

físicas, cognitivas, sociais e emocionais. A classe hospitalar, nesse sentido, permitirá dar 

prosseguimento às atividades escolares, o que facilitará, após alta hospitalar, o retorno do aluno à 

escola, além de contribuir para a amenização do impacto de sua hospitalização e seu tratamento. 

Compreender quem é o aluno da classe hospitalar pode contribuir para uma melhor atuação do 

professor nesse espaço. Assim, este estudo visou a identificar o perfil educacional de vinte alunos 

com neoplasias, de seis a doze anos, matriculados no ensino fundamental de duas classes 

hospitalares: uma no Estado de Mato Grosso do Sul e outra no Estado do Espírito Santo. Esta 

pesquisa foi efetivada em 2013, por meio de entrevistas com os pais e/ou responsáveis e com os 

profissionais da área da educação e saúde, da análise de documentos e de intervenções lúdicas 

realizadas com as crianças. O estudo foi ancorado na matriz sócio-histórico-cultural, que 

compreende as crianças como sujeitos constituídos historicamente; tomou como referência a escola 

como instituição de transmissão e apropriação de conhecimentos e a classe hospitalar como espaço 

que contribui no processo de cura da criança. Na análise dos dados, foram consideradas, além de 

seu histórico clínico, as informações sobre a criança na família, na escola e na classe hospitalar. Em 

geral, pode-se observar, neste estudo, que as crianças selecionadas demonstraram um potencial 

significativo de enfrentamento da doença; envolveram-se de forma ativa nas atividades escolares na 

classe hospitalar e apresentaram boa interação com profissionais da área da educação e de saúde. 

Contato: juceliagranemann@zipmail.com.br; IVONE.MO@TERRA.COM.BR 
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Título: CLASSE HOSPITALAR: ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO NOS ESTADOS 

BRASILEIROS DE MATO GROSSO DO SUL (MS) E DO ESPÍRITO SANTO (ES)  

 

AUTORIA: Jucélia Linhares GRANEMANN  

PALAVRAS-CHAVE: CLASSE HOSPITALAR; FUNCIONAMENTO; ESTRUTURA; ALUNO; PROFESSOR. 

Resumo No Brasil, o serviço de classe hospitalar foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura, 

com vistas à continuidade do processo escolar de crianças e adolescentes hospitalizados e/ou em 

tratamento de saúde, possibilitando-lhes, após alta, pouco ou nenhum prejuízo em tais aspectos. 

Nesse propósito, visando ao seu amparo, algumas legislações foram implementadas: Lei nº 

9.394/1996; Constituição Federal (1988); Resolução nº 2/2001; Declaração da Criança 

Hospitalizada (1995). Destina-se, em geral, a alunos matriculados na educação infantil, no ensino 

fundamental e médio de escolas municipais, estaduais e particulares, além de educandos de 

instituições especializadas. Nesse contexto, são também atendidos alunos que se encontram fora ou 

evadidos da escola, sendo incentivados a retornar a seus estudos. No Estado de Mato Grosso do Sul, 

esse trabalho existe desde 1994 e é acompanhado pela Secretaria de Estado de Educação, sendo 

operacionalizado em oito hospitais em leitos, salas de aula e brinquedoteca, atendendo 

aproximadamente 7.000 alunos ano. No Estado do Espírito Santo, esse trabalho é supervisionado 

pela Secretaria de Estado de Educação desde 2001, atendendo também nesses espaços, anualmente, 

uma média de 4.000 alunos, disponibilizando no primeiro Estado uma equipe de 22 professores e no 

segundo, em quatro instituições, 15 professores, formados nas áreas de humanas, exatas e 

biológicas. Este relato trata dos profissionais, da proposta pedagógico-educacional, das 

metodologias, dos recursos e formas de avaliação específicas utilizadas para os alunos, respeitando 

suas condições físicas, cognitivas, sociais e emocionais, independentemente de sua patologia ou 

tempo de internação e de atendimento do serviço. Os resultados observados neste trabalho indicam 

que crianças e/ou jovens internados e acompanhados pela classe hospitalar apresentam menores 

reações de ansiedade, depressão, isolamento ou mesmo de recusa ao tratamento e à hospitalização, 

além de melhor aprendizagem com relação aos conteúdos pertinentes ao seu ano escolar. 

 

Contato: JUCELIAGRANEMANN@ZIPMAIL.COM.BR 
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Título: AVALIAÇÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS PEQUENAS PÚBLICO ALVO DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL SOBRE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE  

 

AUTORIA: Fabiana Cia, Tássia Lopes de Azevedo, Cariza de Cássia Spinazola, Enicéia Gonçalves 

Mendes 

PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO PRECOCE, FAMÍLIAS, EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÃES 

Resumo Programas de intervenção precoce têm se mostrado eficazes para apoiar e sanar as 

necessidades de famílias de crianças de zero a três anos de idade, público alvo da educação especial. 

No entanto, raramente os programas de intervenção precoce trabalham com os pais ou mesmo 

atendem as suas necessidades. Assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar a eficácia de um 

programa de intervenção precoce para pais. Participaram do estudo sete mães de crianças público 

alvo da educação especial. A faixa etária das mães era de 29 a 56 anos e das crianças de 11 meses a 

03 anos. Tais participantes foram selecionados por meio de instituições de ensino especial, centros 

de estimulação precoce e pré-escolas públicas. O programa de intervenção ocorreu em 11 sessões 

realizadas em encontros semanais, de 120 minutos de duração, sendo estruturado em duas partes: 

(a) práticas parentais e desenvolvimento infantil e (b) temáticas de interesse dos pais. As 

participantes responderam o instrumento de avaliação da estrutura de intervenção, para avaliarem 

diferentes aspectos da qualidade da intervenção, ao final de cada sessão e ao final do programa. O 

instrumento de avaliação da estrutura de intervenção obteve dados quantitativos e qualitativos, em 

que foram calculadas médias e realizadas análises categóricas. Os resultados demonstraram que os 

aspectos de todos os encontros foram avaliados pelas participantes de forma positiva, com 

pontuações variando de 4,0 ‘bom’ a 5,0 ‘muito bom’. Os aspectos mais bem avaliados em diferentes 

encontros foram a capacidade da palestrante de conduzir a sessão de forma organizada e a 

oportunidade que as participantes tiveram para falarem. Como aspectos positivos do programa de 

intervenção precoce, as mães apontaram que o grupo esclareceu as dúvidas das participantes e 

ajudou a solucionar dificuldades relacionadas as necessidades dos filhos, respectivamente. Em 

contrapartida, a adequação do tempo em que o tema foi abordado, avaliado pelas mães como curto, 

e a participação das mesmas foram avaliados como ponto negativo da intervenção. Conclui-se que 

programas de intervenção precoce para pais de crianças público alvo da educação especial, quando 

atende as necessidades das famílias podem trazer benefícios, pois poderão desenvolver práticas para 
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o bem-estar familiar e formas de enfrentamento das adversidades do cotidiano, a partir da 

vivência e da troca de experiência entre os participantes.  

Apoio financeiro: FAPESP, FMCSV, CAPES, PIBIC/CNPq. 

 

Contato: fabianacia@hotmail.com, tassia_to@hotmail.com, carizaspinazola@yahoo.com, 

egmendes@ufscar.br  
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Título: ARTETERAPIA POSSIBILIDADE E LIMITES NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

AUTORIA: Adelma Domingos Soriano Clemente 

PALAVRAS-CHAVE: ARTETERAPIA, PSICOTERAPIA, INCLUSÃO ESCOLAR 

Resumo A partir das inquietações da equipe que atua nos atendimentos psicológicos de alunos com 

NEE - Necessidades Educacionais Especiais - no CREEI – Centro de Reabilitação e Educação 

Especial de Igarassu - situado em Igarassu – PE, Brasil. Ocorreu a necessidade de buscar 

alternativas que desse sentido na prática dentro da Instituição. A partir dessa busca surgiu 

possibilidade da criação de uma Oficina de Artetrapia. Arteterapia como o próprio nome sugere, é 

uma terapia através da arte. Envolvendo todas as modalidades expressivas de arte. Constitui-se 

como um processo terapêutico que utiliza qualquer expressão artística (pintura, musica, dança, 

teatro, etc.),com a finalidade de fazer com que o individuo entre em contato com seus conteúdos 

internos e muitas vezes inconscientes. A experiência deu-se através da atuação da psicóloga Adelma 

Domingos e a pedagoga Alexandra de Andrade que juntas planejaram e trabalharam em conjunto 

para implantação da oficina. Teve como inicio a montagem de bijuterias, (colares e pulseiras de 

continhas), em seguida partiu-se para as primeiras experiências com a decoupage em caixas de 

papelão e MDF. Observou-se que as atividades estimulavam os alunos a frequentarem com 

assiduidade o CREEI. A comunicação entre eles e a melhoria na autoestima dos mesmos era 

perceptível, da mesma forma que a abertura ao diálogo com a equipe que atuava no centro foi 

acentuada. Crianças e adolescentes, com Síndrome de Down, Deficiência Mental, Surdez, Múltiplas 

e Transtornos Globais do Desenvolvimento, passaram a conviver juntas compartilhando materiais e 

construindo relações de afeto, reconhecimento do outro e elevação da autoestima. Com isso, a 

Arteterapia é uma forma de acessar informações contidas no inconsciente e colocá-las sobre o 

material expressivo, para que possam ser interpretadas e entendidas. Isso traz benefícios aos alunos 

com NEE, submetidos às intervenções de Arteterapia, ficando perceptível a diminuição da 

ansiedade e facilidade nas suas relações dia a dia, melhor dizendo no seu cotidiano. Ademais, o 

processo ajudou na elaboração simbólica dos conteúdos internos e inconscientes dos alunos. 

Através desta vivencia foi possível evidenciar as mudanças significativas que ocorreram, no 

desenvolvimento dos alunos com NEE em sua condição sociocultural e natural. Favorecendo não 
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somente o pensamento, como também o fortalecimento da intuição, intensidade dos sentidos e 

o desbloqueio dos sentimentos. 

Contato: ADS_CLEMENTE@HOTMAIL.COM 
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Título: Adaptação de Recursos para Inclusão Social das Pessoas com Deficiência  

 

AUTORIA: Cristiany Gomes Miguel 

PALAVRAS-CHAVE: RECURSOS ACESSIVEIS. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO SOCIAL  

Resumo O presente relato denominado Adaptação de Recursos para Inclusão Social das Pessoas 

com Deficiência é um recorte do trabalho desenvolvido no programa permanente Clube da Leitura 

que acontece uma vez por semana na Biblioteca Pública de São Paulo (BSP), no município de São 

Paulo, Brasil. A BSP tem desenvolvido desde fevereiro de 2010 ações culturais para promover o 

acesso à leitura com o intuito de atingir o maior número de pessoas em sua grande diversidade, 

sendo assim, foram criados inúmeros programas permanentes, dentre eles o Clube da Leitura que 

tem como proposta a construção literária coletiva, que consiste em dois grades eixos : o leitor em 

formação e a mediação de leitura, tendo sempre um mediador. O público alvo do programa são 

adolescentes e adultos, que tem demonstrado interesse pela proposta. A ampla divulgação pelos 

próprios participantes tem atraído um grande público com e sem deficiência. 

Neste contexto, o trabalho aqui apresentado tem como objetivo viabilizar recursos em ações 

culturais para que as pessoas com deficiência possam ter acesso de maneira autônoma e 

significativa nas atividades inerentes a sociedade. O trabalho foi divido em três etapas. Na primeira 

etapa foi realizada coleta de dados a partir de observações que foram protocoladas através de 

anotações semanais ao longo do programa com o intuito de verificar a interação e as possíveis 

necessidades de 4 participantes com deficiência visual e 5 participantes sem deficiência acerca dos 

recursos disponibilizados para as atividades de leitura e escrita. Na segunda etapa foi feita a analise 

dos dados. E na terceira e última etapa, após analise dos dados, constatou – se a necessidade de 

adaptar os recursos utilizados no programa para que fossem acessíveis. Sendo assim, foram 

utilizados alguns recursos que a própria BSP já disponibiliza em seu espaço para os sócios 

(usuários) com deficiência. Os principais recursos utilizados até o presente momento foram: uma 

Máquina Fuser ou ZY – Fuser que possibilita a criação de diagramas táteis facilitando a 

compreensão, por exemplo, de diferentes estruturas de um poema. 

Os softwares leitores de tela possibilitam que as pessoas com deficiência visual elabore seu próprio 

texto juntamente com todos os participantes do presente programa. E o recurso de audiodescrição, 

pois a fala do mediador deve ser clara, precisa e descritiva para que todos possam fazer parte do 
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processo de aprendizagem. As conclusões preliminares apontam que as adaptações dos 

recursos foram imprescindíveis para que os participantes tivessem condições plenas de dialogarem 

com as leituras propostas e suas produções de textos ao longo do programa, esta ação proporcionou 

a autonomia e o sentimento de pertencimento dos envolvidos no processo de inclusão social. 

 

Contato: CRISTIANYGOMES@YAHOO.COM.BR 
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Título: Ensino colaborativo como uma estratégia de remoção de barreiras à aprendizagem  

 

AUTORIA: MÁRCIA MARIN E PATRÍCIA BRAUN 

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO COLABORATIVO; PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; INCLUSÃO ESCOLAR  

Resumo Este relato de experiência, que ocorre num contexto brasileiro de escolas públicas de 

ensino fundamental, aponta a estratégia do ensino colaborativo como uma prática que tem 

demonstrado resultados interessantes em relação à promoção da aprendizagem e da participação de 

estudantes que estão em processos de inclusão escolar. O ensino colaborativo constitui-se na ação 

conjunta entre dois docentes numa classe comum que tenha alunos com necessidades específicas 

(com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento); a ação também pode ser denominada 

de bidocência ou co-ensino. Se há demandas de remoção de barreiras à aprendizagem para alunos 

que exigem: estratégias diferenciadas, mais tempo de ensino e de experiência escolar, intervenções 

pedagógicas individualizadas, há a necessidade de mais mão de obra para atendê-las. O ensino 

colaborativo entre professores da educação especial e da educação regular tem sido investigado e 

validado em várias pesquisas (CAPELLINI E MENDES, 2007; ARTHAUD ET AL, 2007; 

KAMENS, 2007; STANG & LYONS, 2008). Os pressupostos do ensino colaborativo se traduzem 

em: análise e compreensão das necessidades específicas do estudante; elaboração de planejamentos 

individualizados de ensino, quando necessário; adequação de estratégias e instrumentos de 

avaliação; adaptação de recursos e estratégias, como, por exemplo, flexibilização do tempo, uso de 

materiais concretos ou apoio visual; interlocução constante; variação de linguagem; momentos de 

ensino individualizado, em outro espaço físico que não seja a própria sala de aula, quando o aluno 

requer maior intervenção pedagógica. Todas as ações e decisões envolvem os dois docentes, numa 

negociação pedagógica constante, além da participação da família e da equipe escolar. Este relato 

mostra perspectivas em andamento, que podem promover a constituição de novos saberes docentes 

e práticas pedagógicas que favoreçam e atendam demandas do cotidiano escolar, tanto de 

professores quanto de alunos. 

Contato: MARINMARCIA@IG.COM.BR; P.BRAUN@TERRA.COM.BR 
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TÍTULO: O QUE DIZEM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SOBRE 

AS PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS PEQUENAS PÚBLICO-

ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES  

AUTORIA: Amanda Costa Camizão; Sonia Lopes Victor  

PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL; ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO; SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. 

Resumo Este estudo teve como finalidade investigar o que dizem os professores de educação 

especial sobre as perspectivas na educação das crianças pequenas público-alvo da Educação 

Especial no município de Vila Velha - ES. A pesquisa realizada integra a proposta do Observatório 

Nacional de Educação Especial (ONEESP), que visa à realização de um estudo em âmbito nacional 

sobre as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) nas escolas comuns, tendo como foco de 

produção os estudos integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão 

escolar na realidade brasileira. O processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no contexto escolar tem engendrado 

diferentes políticas e práticas educacionais na tentativa de garantir o acesso, permanência e 

aprendizagem para todos os alunos. Nesse percurso, o atendimento educacional especializado 

(AEE) tornou-se um direito previsto na legislação de modo a assegurar processos pedagógicos que 

contemplem as diferenças presentes no universo escolar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do 

tipo estudo de caso de cunho sócio-cultural. Para tanto, fomos a uma Unidade Municipal de 

Educação Infantil (UMEI) de Vila Velha/ES onde entrevistamos duas professoras de AEE, e a partir 

das suas falas desenvolvemos diálogos que nos ajudarão a compreender as concepções e práticas no 

que se refere ao AEE para a criança pequena. Observamos por meio da pesquisa que, há uma 

fragilidade da formação de professores, seja inicial ou continuada, mesmo num trabalho bem 

articulado, com disponibilidade de materiais, salas de recursos multifuncionais; sendo, portanto, 

necessário que as professoras saibam a forma de trabalho que tem sido desenvolvido por elas, e 

também as concepções que abarcam suas práticas docentes, para que com objetividade o 

atendimento educacional especializado aconteça de maneira que venha favorecer o 

desenvolvimento da criança pequena seja cognitivo, social, lúdico, motor, linguístico, afetivo, entre 

outros. 

Contato: AMANDA.UFES@GMAIL.COM; SONIA.VICTOR@HOTMAIL.COM 
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Título: O PAPEL DA UNIVERSIDADE NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO 

EDUCACIONAL E SOCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

AUTORIA: Nicoleta Mendes de Mattos; Silvia Lúcia Lopes Benevides  

PALAVRAS-CHAVE: UNIVERSIDADE. INCLUSÃO. EDUCAÇÃO PARA TODOS 

Resumo O Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre Educação Especial e Inclusão – NUPESPI, é um 

Projeto de Pesquisa e Extensão criado em 2004, no Departamento de Educação – Campus XV da 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB, que se constitui em um espaço destinado à promoção de 

estudos e ações sobre Educação Especial e Inclusão, contribuindo para a mobilização e 

transformação da comunidade acadêmica e regional. Como público alvo, encontram-se as 

comunidades acadêmicas do Campus XV e de outras faculdades da região, professores e 

instituições educacionais que recebem alunos com necessidades educativas especiais, profissionais 

de Educação e Saúde, e comunidade da região do Baixo-Sul do Estado da Bahia, na qual o 

Departamento se encontra. Tendo como referência os princípios que regem o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, o movimento de Educação para Todos e o movimento de Inclusão, o núcleo vem 

desenvolvendo atividades de sensibilização, discussão, análise e intervenção em situações sociais e 

educacionais de pessoas com deficiência e/ou em situação de desvantagem social, tais como: 

Seminários regionais, encontros em parceria com outras instituições de ensino superior – IES, 

cursos de extensão, pesquisas, grupo de estudos, produção de textos, programa de rádio semanal, 

participação em eventos científicos e institucionais das coordenadoras e dos monitores etc. A partir 

da avaliação realizada durante e após cada experiência destacam-se os seguintes resultados: 

aumento do número de pesquisas de monografia e TCC sobre o tema no curso de Pedagogia do 

Departamento; a procura da comunidade por ações que o núcleo desenvolve; a inserção dos 

membros do grupo no GT de discussão sobre políticas inclusivas da UNEB. Acreditamos que desta 

forma, estamos, enquanto Universidade, contribuindo para uma constante mobilização social, que 

viabilize uma nova educação, aquela que priorize o direito de educação para todos. 

Contato: NICOLETAMATTOS@HOTMAIL.COM; SILVIALUBENEVIDES@GMAIL.COM  

 

 

 

 



 

PARTE III  | Pág. 486  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

TÍTULO: "UMA VISTA A PARTIR DE OUTRO PONTO”: UM PASSEIO POR LISBOA, 

COM ALUNOS MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL DO INSTITUTO PIAGET DE 

ALMADA NO PAPEL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU DE SEU CUIDADOR. 

 

AUTORIA: Joana Fernandes e Serra, Sandra Santos, Sílvia Ribeiro, Verónica Patinho, Florbela 

Salema, David Rodrigues & Luzia Mara Lima-Rodrigues. 

PALAVRAS-CHAVE: ACESSIBILIDADE, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ATITUDES FACE À DEFICIÊNCIA, 

INCLUSÃO.  

 

Resumo Este é o relato da experiência desenvolvida no âmbito do projecto “no lugar do outro”, que 

vem sendo construído pela Profa. Doutora Luzia Mara Lima-Rodrigues e sua equipa desde 2006 e 

que, ao longo dos anos, tem assumido diferentes contornos.  

A experiência que será aqui apresentada ocorreu no âmbito da Unidade Curricular (UC) 

“Heurísticas de Intervenção”, do 1º Ciclo (Mestrado) em Educação Especial, da Escola Superior de 

Educação Jean Piaget de Almada/Portugal, ministrada pelos Professores Luzia Mara Lima-

Rodrigues e David Rodrigues. Esta UC tem a arrojada “pretensão” de contribuir para a mudança de 

valores e de atitudes dos futuros Docentes de Educação Especial face às pessoas com deficiência, 

mais do que ensinar variadas técnicas ou estratégias de intervenção e, assim, envolve: 

 1) Análise e estudo de guias para acessibilidade e mobilidade para todos e das normas técnicas 

vigentes em Portugal.  

2) Esclarecimentos sobre como manusear cadeiras de rodas e como ajudar pessoas com condição 

especial de saúde ou deficiência.  

3) Visita ao Centro Histórico de Lisboa, partindo do Instituto Piaget de Almada (margem Sul do 

Rio Tejo) em vários transportes públicos (comboio, metro subterrâneo, barco e metro de superfície), 

com formandos assumindo o papel de pessoa com condição de deficiência (em cadeira de rodas, 

com a mão dominante atada às costas ou com vendas, por exemplo), e os demais no papel de 

cuidadores daqueles que precisam de apoio.  

4) Edição de um grupo no Facebook, com fotos comentadas acerca das barreiras físicas e atitudinais 

e dos factores facilitadores encontrados, incluindo depoimentos pessoais e profissionais dos 

formandos.  

5) Reflexão conjunta entre docentes e formandos sobre a experiência.  
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“No lugar do outro” é um projecto que já contou com a participação de centenas de alunos de 

licenciatura e de mestrado do Instituto Piaget de Almada e de Santo André, no âmbito de Unidades 

Curriculares ligadas à Inclusão. 

Neste poster serão apresentadas as principais imagens e os principais depoimentos dos alunos da 5ª 

Edição do Mestrado em Educação Especial da Escola Superior de Educação "Jean Piaget" de 

Almada – Portugal, tendo em conta o ditado popular de que “todo ponto de vista, é uma uma vista a 

partir de um ponto”. 

 

CONTATO: LUZIALIMA-RODRIGUES@HOTMAIL.COM 
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TÍTULO: O CURRÍCULO DE ARTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, OS PROFESSORES E A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA  

 

AUTORIA: Marta Regina Sene, Leandro Osni Zaniolo  

PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO DE ARTE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTE E INCLUSÃO.  

Resumo O estudo objetiva caracterizar o professor de Arte e como organiza sua prática pedagógica 

em relação ao currículo de Arte para os alunos com deficiência incluídos no ensino regular da Rede 

Pública Estadual de Araraquara, verificando a partir do Currículo Oficial de Arte do Estado de São 

Paulo, se há ocorrência de cursos de formação continuada ou em serviço, na perspectiva da 

educação inclusiva e de que maneira são estruturados. E ainda, analisar junto aos professores a 

efetivação do currículo de Arte e quais as adaptações feitas para oferecer um atendimento de 

qualidade nas aulas e se o casamento entre a Arte e a Teoria da Criatividade pode constituir um 

fator que favoreça a inclusão escolar. A finalidade do Currículo é a Arte Contemporânea e o 

estímulo da leitura e escrita, além das competências para o mundo do trabalho. É organizado através 

dos Cadernos do Professor e Aluno com situações de aprendizagens referentes às quatro linguagens 

da Arte: Dança, Música, Teatro e Artes Visuais. A pesquisa em andamento é exploratória e 

descritiva, com abordagem qualitativa, a partir de análise documental baseada no Currículo de Arte 

e seus desdobramentos (Cadernos do Professor e do Aluno) tendo como principal instrumento para 

coleta as entrevistas semiestruturadas com os professores do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. A base teórica se fundamentará nos pressupostos do campo da Educação, Educação 

Especial e da Arte-educação nas contribuições oferecidas pelos pesquisadores Reily, Lippmann , 

Baú e Kubo, Zillmer e Dubois e outros, e da Teoria da Criatividade: Csikszentmihalyi (A 

Perspectiva de Sistemas), Amabile (Modelo Componencial de Criatividade) e Stenberg (A Teoria 

do Investimento), todos filiados às Abordagens Sociológicas da teoria da criatividade e voltados ao 

estudo sobre a influência dos fatores sociais, culturais e históricos no desenvolvimento da 

criatividade. Dentre o material já estudado do Currículo de Arte pode-se verificar que trás 

informações de orientação para a gestão do Currículo e contempla informações e documentos 

voltados especificamente ao professor, os cadernos do Professor e do Aluno, organizados por 

disciplina /série (ano) / bimestre, anunciando uma educação à altura dos desafios e das exigências 

da sociedade contemporânea. Esse trabalho trará contribuições para o campo da Arte/educação e da 

Educação Especial, elucidando quais são as percepções dos professores a respeito do Currículo de 
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Arte na perspectiva da educação inclusiva, o que propiciará um melhor conhecimento da 

prática pedagógica e um aprofundamento de questões essenciais à adaptação curricular, estratégias 

de planejamento, de ensino e de avaliação. É relevante pela possibilidade de discutir aspectos da 

proposta curricular e de seus desdobramentos junto ao grupo de professores de Arte da Rede 

Pública Estadual sob a forma de parceria colaborativa, o que poderá favorecer o aprimoramento da 

prática docente. 

Contato: MARTASENE@IG.COM.BR; ZANIOLOARQ@GMAIL.COM  
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TÍTULO: PERCEÇÕES DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, DE UMA ESCOLA 

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, DO CONCELHO DE SINTRA, RELATIVAMENTE À 

PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE E DÉFICE DE ATENÇÃO  

 

AUTORIA: Nelson Santos; Célia Ribeiro; Sofia Campos 

PALAVRAS-CHAVE: PHDA, FAMÍLIA DE CRIANÇAS COM PHDA, FORMAÇÃO 

Resumo Com a apresentação deste trabalho de investigação pretendemos compreender como é 

percecionada a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) por pais/encarregados 

de educação de crianças com esta problemática, a frequentarem o 1º ciclo do ensino básico 

português. A metodologia deste trabalho é de índole qualitativa. Para a sua concretização, 

recorremos à entrevista semiestruturada como instrumento de recolha de dados. De acordo com os 

dados recolhidos, podemos concluir que a dinâmica familiar é afetada, surgindo mais preocupações 

no seio familiar. Verificámos também que no momento do diagnóstico, os pais preocupam-se e 

sentem-se culpados. Estes pais, diariamente, questionam-se sobre a sua responsabilidade, onde é 

que erraram, o que fizeram para merecer isto. Ao questionarmos os pais/encarregados de educação 

sobre o que os preocupa atualmente e no futuro, estes referem que a escola e todo o processo de 

ensino/aprendizagem, pois consideram que o tempo de aprendizagem do seu educando é distinto do 

tempo de aprendizagem da criança sem este tipo de perturbação. Existem ainda preocupações 

relativas à socialização com os adultos e com os seus pares, pois estes poderão discriminá-lo. 

Quando questionados sobre a pertinência de reuniões e discussões com encarregados de educação 

de outras crianças com a mesma problemática, a maioria considerou pertinente a sua realização. 

Desta discussão, sobressai a importância da formação de pais para melhorar a comunicação e a 

intervenção junto destas crianças. 

Contato: NELDAV25@GMAIL.COM; CRIBEIRO@CRB.UCP.PT; SOFIACIC@IOL.PT  
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TÍTULO: ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA 

EXPERIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, CUITÉ, PB, BRASIL.  

 

AUTORIA: Maria Mislene de Lima Dantas Soares; Cibele da Silva Furtado; Caroline Zabendzala 

Linheira 

PALAVRAS-CHAVE: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS; PRÁTICA PEDAGÓGICA; ÁGUA; TERRÁRIO 

Resumo A educação ambiental tornou-se política de governo no Brasil em 1999, entendida como 

um processo de aprendizagem para todas as pessoas, independentes de suas condições físicas ou 

intelectuais e em todos os níveis de ensino. Desde então, inúmeras iniciativas tem sido 

desenvolvidas sob os mais variados temas e nos mais diversos contextos, embora no escopo da 

educação inclusiva ainda esteja latente. Tomamos o ensino de ciências da natureza no contexto 

escolar como ponte para a educação ambiental este trabalho relata uma experiência realizada no ano 

de 2012, em uma sala de recursos multifuncionais da Escola Municipal Celina de Lima Montenegro 

em Cuité, PB, um município pequeno no interior da Paraíba, um estado com altos índices de 

analfabetismo no nordeste do Brasil. O objetivo principal foi desenvolver práticas pedagógicas com 

o tema Água a partir de atividades que pudessem proporcionar aos alunos especiais um contato com 

conhecimento científico. Buscamos estimular o desenvolvimento de habilidades como observação, 

construção de hipóteses, análises de resultados e relações com o contexto. Escolhemos a água como 

um tema gerador de uma sequencia didática por acreditar que ela permite o encontro do ensino de 

ciências com a educação ambiental. A água como é um recurso natural especialmente importante 

nesta região semiárida do país e permite observarmos relações bastante concretas entre a 

comunidade e a natureza, características que elencamos como importante para se trabalhar com os 

alunos especiais. Evidentemente adotamos uma educação ambiental com características científicas e 

visando a adoção de comportamentos conservacionistas. O presente trabalho descreve e analisa uma 

sequencia didática, com seis atividades. Todas realizadas com o grupo de alunos que frequentava a 

sala de recurso e recebiam mais frequentemente o atendimento individualizado. O conteúdo da 

sequencia teve três unidades: De onde vem à água?; A Água nos Seres Vivos; Ciclo hidrológico. 

Como recursos didáticos utilizamos desenhos e pintura; construção de um terrário; exibição de um 

documentário curto; construção de uma maquete; além de momentos expositivos-dialogados. Os 

resultados sugerem a possibilidade de incorporar com êxito atividades coletivas e temática 

relacionadas à problemática ambiental desde que se faça a contextualização adequada, se respeite os 
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tempos de aprendizagem e de atenção e que se use acima de tudo o diálogo como fio condutor 

de todas as atividades haja vista as dificuldades de registro escrito que muitos alunos desta sala têm. 

Contato: MISLENELIMAPL@HOTMAIL.COM; CIBELESFURTADO@GMAIL.COM; 

CAROLINEZL.UFCG@GMAIL.COM 
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TÍTULO: BRASIL RUMO À EQUIDADE NA EDUCAÇÃO  

 

AUTORIA: Maria de Fátima Castro, Maria Rosevam Fernandes de Araujo Pires e Romina Dias 

Firmo Vieira 

PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA CLASSE 416 SUL 

Resumo Vimos apresentar nossa experiência com alunos com necessidades educacionais especiais – 

TGD (Transtornos Globais do Desenvolvimento) e como acontece a inclusão na nossa Instituição 

de Ensino da Rede Pública de Brasília-DF/ Brasil. Em 1994, deu-se início nessa Instituição, Escola 

Classe 416 Sul, a primeira turma, somente com crianças especiais, com a modalidade de quatro 

alunos para duas professoras, sem especificação de idade. Hoje, seguindo regras quanto à idade, o 

quadro é de muito mais turmas de crianças especiais. Em contrapartida, também é crescente o 

número de inclusões onde os alunos a serem incluídos no Ensino Regular conseguem ser 

independentes funcionalmente e autonomamente interagem, alcançando os objetivos propostos: 

desenvolvimento das tarefas. Conforme a Estratégia de Matrícula aprovada pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal de 2013, as Classes Especiais são formadas com até duas crianças 

para uma professora ou quatro para duas professoras e dessa forma é desenvolvido um trabalho 

individualizado norteado pelo Currículo Funcional, Currículo do 1º ao 5º ano do Ensino Regular e 

avaliado pela Escala Portage. Observada a potencialidade do estudante, esse é inserido em turma 

numerosa do Ensino Regular, para o “momento de vivência”, conforme acordo com o (a) professor 

(a) regente da turma quanto aos dias e horas que passará junto aos demais, desenvolvendo objetivos 

específicos e trabalhos daquela turma durante o ano. No término do período, o aluno é reavaliado 

pela Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem – EEAA da SEEDF (Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal), composta por uma Psicóloga e uma Pedagoga e conforme a 

avaliação é inserido ou não no Ensino Regular. Caso o estudante naquele ano esteja completando 15 

anos de idade e não tenha sido inserido, será encaminhado a outra Instituição, em uma Classe 

Especial, com alunos da mesma faixa etária. Quanto ao estudante que responder a contento, sua 

matrícula para o ano seguinte será efetivada em Classe de Ensino Regular. Para realizar o melhor 

atendimento do aluno incluído, a Instituição conta com o apoio da Sala de Recursos, SOE- Serviço 

de Orientação Educacional e monitor conforme sua necessidade 

Contato: FATINHACASTRO60@HOTMAIL.COM; RODIBAM@HOTMAIL.COM; 

ROMINNA@IG.COM.BR 
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Título: PROCESSOS DE DIAGNÓSTICO: FRACASSO ESCOLAR E/OU DEFICIÊNCIA?  

 

AUTORIA: Cristina M. Madeira-Coelho, Iara Farias B. de Sousa, Luciana Rocha de Almeida  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; DEFICIÊNCIA; DIAGNÓSTICO 

Resumo Este trabalho se constituiu em decorrência de uma atividade tríplice de ensino-pesquisa-

extensão realizada no âmbito do Projeto 3: Sujeito, Linguagem, Aprendizagem do curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação da UnB. A partir do envolvimento das autoras com o trabalho 

pedagógico com a crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública do DF 

foi organizado um estudo de caso sobre um aluno (D) de 6 anos que, nesse primeiro semestre de 

2013, apresentou peculiaridades marcantes no seu processo de aprendizagem e que se mantiveram 

ao longo de três contextos de atendimento, a saber: na sala de aula regular do 2º ano de 

escolarização, no turno da tarde; no trabalho da educação integral realizado pela manhã; no trabalho 

de intervenção psicopedagógica realizado uma vez por semana com pequeno grupo de crianças que, 

de acordo com a professora regente não apresentavam rendimento no processo de ensino-

aprendizagem. Portanto, a problemática que sugere o estudo procura relacionar o fracasso escolar 

com a indagação de um diagnóstico de deficiência que fica implícito em manifestações recorrentes. 

Com ênfase no aporte teórico histórico-cultural de Vigotski (1997,2012) e categorias da Teoria da 

Subjetividade na perspectiva de González Rey (2002,2006,2011), é realizada a análise de episódios 

transcritos desses três contextos educacionais. A análise tem por objetivo ampliar a compreensão 

sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento de D e procura evidenciar questões sobre a 

deficiência, a construção social do diagnóstico, a constituição do sujeito que aprende e as interações 

do contexto educacional como base do trabalho pedagógico. As primeiras conclusões do estudo 

confirmam que a qualidade do desenvolvimento de D está fortemente atrelada às relações que esse 

menino estabelece com o contexto escolar em que está inserido e, em um dinamismo dialético, as 

impossibilidades que o mesmo encontra nesse contexto é fator que parece estar inviabilizando seu 

pleno desenvolvimento. 

Contato: MADEIRACOELHO@YAHOO.COM.BR;  IARA.FB@HOTMAIL.COM;  

LU_CIANA_ROCHA@YAHOO.COM.BR 
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TÍTULO: INCLUSÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS 

SISTEMAS PORTUGUÊS E FINLANDÊS  

 

AUTORIA: Catarina Martins, Patrícia Salin, Célia Ribeiro 

PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA, FINLÂNDIA, INCLUSÃO 

Resumo O Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OECD - PISA – considerou a 

Finlândia como o país com melhores resultados aferidos em 2010. No método finlandês de 

educação os estilos de ensino são adaptados aos ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos. São 

organizados grupos de apoio para aqueles que manifestam dificuldades específicas, sendo colocado 

na sala um professor assistente para ajudar. Há psicólogos, que apoiam os alunos e estão presentes a 

tempo inteiro na escola, na razão de 1 para 200. A mediação educativa acontece desde o jardim-de-

infância. Os alunos que apresentem maiores limitações são encaminhados desde o início da escola 

do 1º ciclo para turmas especializadas nas quais serão apoiados, em grupos de cinco alunos, por 

professores com formação específica. As turmas de alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) estão incluídas nas escolas, o que permite a sua inclusão em turmas regulares nas disciplinas 

em que tal é considerado adequado. Quando as limitações são menos significativas, a inclusão total 

é privilegiada, com apoio de todos os meios técnicos necessários de modo a potencializar a 

aprendizagem. A inclusão pretende que todos atinjam, ao mais alto grau, as suas potencialidades, 

contemplando sempre a participação plena na sociedade. Tendo esta base como proposição, são 

usadas as mais diversas estratégias para que TODOS alcancem esse patamar, e os finlandeses 

começam essa caminhada através da intervenção educativa precoce. Estão presentes em todas as 

escolas os mais diversos meios que permitem o aluno estar em contacto com o conhecimento. O 

professor é mais um recurso que auxilia os alunos na construção do “saber”. A investigação que 

propomos apresentar tem como finalidade observar o modelo educativo Finlandês, partindo da 

premissa que é um sistema de elevado nível de sucesso escolar mundialmente considerado. Vários 

domínios deste sistema educativo merecem referência. Iremos, no entanto, focar-nos na Educação 

Especial, de forma particular na Intervenção Precoce, assim como no papel dos psicólogos. 

Paralelamente, estabeleceremos a comparação com o sistema português, procurando pontos em 

comum e a aproximação de boas práticas. A primeira finalidade da escola é formar cidadãos livres, 

independentes, autónomos, verdadeiramente incluídos na sociedade. A escola é o local onde podem 

e devem aprender-se valores que serão transportados para a vida e a procura de boas práticas, é, por 
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isso, fundamental. É necessário que os métodos e as estratégias de ensino sejam apropriados 

às finalidades a que se destinam, devendo auxiliar a generalização das aquisições e o alcance de um 

nível de produções que favoreça a sua manutenção ao longo do tempo. Na Finlândia a escola é uma 

instituição amada e honrada. O aluno, e não os saberes, estão no centro do sistema educativo. Por 

considerarmos um exemplo de boas práticas, o estudo comparativo, parece-nos relevante. 

Contato: CAT.MARTINS.FORM@GMAIL.COM; VINIANNA@SAPO.PT; 

CRIBEIRO@CRB.UCP.PT 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PARTE III  | Pág. 497  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

Título: CONTEXTOS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS: PRINCÍPIOS A PARTIR DA 

PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL DA SUBJETIVIDADE  

 

AUTORIA: CRISTINA MASSOT MADEIRA-COELHO & RENATA LOPES CORDEIRO 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, LINGUAGEM E SUBJETIVIDADE SOCIAL 

Resumo Nesse trabalho, o relato de uma experiência pedagógica de inclusão cultural é utilizado 

para a reflexão sobre aspectos relacionados ao trabalho pedagógico inclusivo em que a interlocução 

estudante-com- deficiência/professor/outros-estudantes esteja impedida pela ausência de um código 

comum ou dificultada por alterações da fala/linguagem presentes na maior parte dos quadros de 

desenvolvimento atípico. Nessa experiência educacional, a três meses do ano letivo se terminar, 

dois irmãos chineses foram incluídos em uma turma do último ano da Educação Infantil de uma 

escola do sistema público de ensino em Brasília, DF. Naqueles primeiros momentos das crianças 

em nosso país, nem elas nem sua família falavam Português. A análise comparativa tem como 

objetivo identificar aspectos fundamentais da experiência que possam ser desdobrados como 

princípios para contextos educacionais inclusivos. Como suporte teórico para essa análise utilizou-

se a Teoria da Subjetividade na perspectiva de González Rey (2002,2006,2011), desenvolvimento 

teórico contemporâneo decorrente da abordagem histórico-cultural de Vigotski, (1997, 2012). 

Quatro aspectos são ressaltados: a) a falta de uma linguagem comum não foi empecilho para a 

professora organizar atividades pedagógicas que propiciaram a inclusão dos irmãos como 

participantes efetivos nas atividades pedagógicas, nas relações com o grupo de alunos, e nas 

experiências afetivo-cognitivas; b) as ações pedagógicas não se limitaram à inclusão social das 

crianças, mas se orientaram para um efetivo processo de ensino desenvolvimental, que culminou 

com o aprendizado do Português escrito pelos estudantes chineses; c) a singularização da 

experiência para as duas crianças estrangeiras, via incorporação de aspectos da cultura chinesa 

como estratégias da ação docente, mas também para todo o grupo social, permitiu a organização de 

uma subjetividade social específica na experiência de ensino-aprendizado nesse grupo; d) a 

convivência pedagógica favoreceu, nos espaços relacionais e sociais, o desenvolvimento da 

condição de sujeito, onde docente, alunos estrangeiros e outros alunos foram capazes de tomar 

decisões, vivenciar emocionalidades, resolver conflitos e aprender intencionalmente. 

Contato: MADEIRACOELHO@YAHOO.COM.BR; RENATA.RECERQUEIRA@GMAIL.COM  
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TÍTULO: PROJETO EUPALT- PASSAPORTE EUROPEU PARA A FORMAÇÃO DE 

TERAPEUTAS/ PROFESSORES NA ÁREA DA DISLEXIA  

 

AUTORIA: Ana Paula Loução Martins; Anabela Cruz dos Santos 

PALAVRAS-CHAVE: DISLEXIA; FORMAÇÃO; QUALIFICAÇÃO 

Resumo O projeto EUPALT tem como finalidade aumentar a qualidade, a transparência e a 

compatibilidade dos programas de formação no âmbito da dislexia, através do estabelecimento de 

uma relação entre o plano de formação da Associação Europeia de Dislexia e os resultados de 

aprendizagem do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). A finalidade será alcançada através da 

conjugação do plano de formação da Associação Europeia de Dislexia (com um foco no QNQ) com 

os planos de formação individuais ou institucionais. Assim, o EUPALT permite uma autoavaliação 

das competências e qualificações de instituições e de profissionais que tradicionalmente são 

oriundos de várias áreas de formação, incluindo a aprendizagem informal, uma vez que não existe 

um quadro comum de formação na maioria dos 27 países da Comunidade Europeia (EUPALT, 

2013).Trata-se de um projeto coordenado pelo Instituto VINCO-Verein Interdisziplinare 

Cooperative (Áustria), que tem como parceiros as seguintes instituições de sete países: a S.I.N.N. 

Avaliação (Áustria), a Direção de Educação Local Kütahya (Turquia), a Universidade Siauliai 

(Lituânia), a Associação Europeia de Dislexia (UK; Bélgica), a Universidade do Minho (Portugal); 

a INFOSOC – Cooperação informática, social e cultural (Áustria), e a Escola de Medicina de 

Hamburg (Alemanha). Referências bibliográficas: EUPALT (2013). Textos produzidos no âmbito 

do projeto. Retirados em 10 de junho de 2013 de http://www.dyslexia-project.eu/. Nota: Este 

projeto foi financiado pela Comissão Europeia. Este poster reflete apenas a visão do autor e a 

Comissão não pode ser considerada responsável por qualquer uso que possa ser feito a partir da 

informação nela contida. 

Contato: APMARTINS@IE.UMINHO.PT;  ACS@IE.UMINHO.PT 
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TÍTULO: PAIS-EM-REDE – CAPACITANDO OS PAIS E PROMOVENDO A PARCERIA PAIS/PROFISSIONAIS  

 

AUTORIA: Luisa Beltrão; Júlia Serpa Pimentel; Clarisse Nunes; Isabel Amaral  

PALAVRAS-CHAVE: PAIS-EM-REDE; PARCERIA PAIS-PROFISSIONAIS; CAPACITAÇÃO E 

FORTALECIMENTO DOS PAIS; INCLUSÃO  

Resumo Pais-em-Rede, Associação, fundada em 2008, tem como objectivos o fortalecimento das 

famílias de crianças/jovens/adultos com deficiência, capacitando-as para o desempenho de um papel 

ativo na inclusão dos seus filhos. Tem actualmente 21 Núcleos ativos de norte a sul do país. A 

direcção Nacional bem como os Núcleos integram pais e profissionais unidos pela mesma causa: a 

plena inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias. No poster são apresentados os dois 

principais projetos da associação: (1) Oficinas de Pais/Bolsas de Pais; (2) Escola-em-Rede – 

formação de professores. O projecto Oficinas de Pais/Bolsas de Pais, concebido em 2010 em 

conjunto com o ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, visa a 

criação e/ou fortalecimento das redes de suporte social informais destas famílias. O projecto, 

financiado pela Direção Geral de Saúde e Fundação Gulbenkian prevê a participação dos pais em 3 

níveis: (1) Grupos de Apoio Emocional (GAE); (2) Grupos de Corresponsabilização Parental 

(COR); e (3) Formação de Pais Prestadores de Ajuda (PPA). Até junho de 2013, cerca de 350 pais 

completaram a sua participação nos GAE, no âmbito de 40 grupos que decorreram em 11 distritos 

do país e 70 pais completaram já os COR no âmbito de 8 grupos que decorreram já em 3 distritos. O 

envolvimento de Universidades e de autarquias foram essenciais para a implementação e 

disseminação deste projecto. Os 15 pais que completaram a sua formação como PPA estão 

actualmente envolvidos em diferentes projectos: ajuda a outros pais; participação no projeto escola-

em-rede – formação de professores; participação como formadores ou co-formadores na Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa e no ISPA – Instituto Universitário; participação em 

conferências e seminários ao lado de profissionais. Os seus testemunhos têm tido sistematicamente 

um grande impacto Em novembro de 2012 a Associação Pais-Em-Rede em parceria com a Escola 

Superior de Educação de Lisboa iniciou um novo projeto com o financiamento da Fundação 

Gulbenkian: Escola-em-Rede – formação de professores. É uma formação teórico-prática que 

decorre em módulos de 25 horas, creditados. 
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Pretende-se que os formandos (professores/educadores com e sem especialização) compreendam 

quais os papéis dos pais e dos profissionais no processo de inclusão dos seus filhos. Os formadores 

são dois especialistas em Educação Especial e mães que frequentaram o nível III do projeto 

Oficinas de Pais/Bolsas de Pais Cerca de 40 professores participaram já em dois dos quatro 

módulos previstos: “Importância da complementaridade de saberes de professores e pais na 

construção de PEI” e “Trabalho em rede na prossecução dos objetivos estabelecidos pelo PEI”. As 

avaliações preliminares mostram a utilidade de envolver pais nos programas de formação no âmbito 

dos PEI e que este envolvimento ajuda os profissionais a compreender as necessidades dos pais e o 

seu papel em todo o processo. 

 

Contato: LBELTRAO@PAISEMREDE.PT; JPIMENTEL@ISPA.PT; CLARISSE@ESELX.IPL.PT; 

ISABEL.MARIA.AMARAL@GMAIL.COM 
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Título: Avaliação de habilidades básicas de leitura de crianças com deficiência intelectual durante a 

leitura de um livro  

 

AUTORIA: Priscila Benitez, Ricardo M. Bondioli, Camila Domeniconi 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,INCLUSÃO ESCOLAR, LEITURA 

Resumo No Brasil, a inclusão escolar de crianças com deficiência intelectual na escola regular tem 

demonstrado, por um lado, o favorecimento do desenvolvimento de competências sociais na 

interação desses aprendizes com seus pares, e por outro, a dificuldade de implementar um currículo 

de ensino que contemple o ensino e a aprendizagem de habilidades básicas de leitura para essa 

demanda de alunos. A leitura, por sua vez, é considerada como um pré-requisito para o acesso às 

outras disciplinas escolares e, pode ser compreendida como uma rede de relações. 

Estas relações podem envolver desde habilidades mais básicas, como o reconhecimento de palavras 

e figuras similares, a compreensão de conceitos (por exemplo, identificar uma palavra ou uma 

figura em um livro), até a relação entre a palavra ditada com a palavra impressa e a relação entre a 

palavra impressa e sua figura correspondente e vice-versa. Assim, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar habilidades básicas de leitura de três crianças com deficiência intelectual (A1, A2 e 

A3) matriculadas na escola regular, durante a leitura de um livro de história. 

A criança era instruída a olhar para o livro, folheá-lo e na sequência eram realizadas 13 perguntas 

(exemplo de perguntas, “onde está o texto”?, “qual é a frente do livro”?, “como sei que acabou a 

leitura do livro”?, “onde você começa a ler o livro”?, “aponte para a figura”, “aponte para a palavra 

sapo (palavra conhecida pelo aprendiz)”, “aponte para a palavra caracol (palavra desconhecida pelo 

aprendiz)”, “onde está o título do texto?”). Após a realização dessas perguntas, a experimentadora 

passava o dedo embaixo de cada palavra e verificava se o aprendiz iria ler qualquer palavra. Como 

resultado, A1 respondeu corretamente uma questão e não leu qualquer palavra, A2 respondeu nove 

questões corretas e leu uma palavra correta no livro e A3 respondeu corretamente todas as questões 

e leu três palavras corretas. Os resultados mostram que quanto maior o número de acertos nas 

questões que envolvem o comportamento de ler, considerado como habilidade de pré-requisito para 

a leitura de um livro, maior o número de palavras lidas corretamente pelos aprendizes, replicando a 

literatura prévia. São propostas discussões sobre essa possível correlação, tal como sugestões para a 
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condução de estudos futuros, como a ampliação no número de participantes e adaptações para 

as questões empregadas no presente estudo. Espera-se que os resultados contribuam na 

identificação das habilidades envolvidas no processo de leitura e auxilie no desenvolvimento de 

métodos de ensino para essa demanda. 

 

Contato: PRIBENITEZ@YAHOO.COM.BR; RICARDO_BONDIOLI@YAHOO.COM.BR; 

CAMILA@UFSCAR.BR 
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Título: ATRIBUTOS SENSORIAIS DOS CONCEITOS ESCOLARES APROPRIADOS 

POR ESTUDANTES COM CEGUEIRA CONGÊNITA  

 

AUTORIA: Vanessa Cristina Paulino; Maria da Piedade Resende da Costa  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. CEGUEIRA CONGÊNITA. INCLUSÃO. APROPRIAÇÃO DE 

CONCEITOS. LINGUAGEM. 

Resumo As crianças se apropriam de informações por meio dos diversos sentidos: tato, visão, 

olfato, paladar e cinestésico, dentre estes a visão pode ser considerada a mais relevante para a 

aquisição de informações ricas e em menor tempo, bem como responsável pela integração dos 

conteúdos sensoriais. Desta maneira tem-se que, as crianças com cegueira, devido à ausência de um 

canal sensorial, devem ter um ensino que valorize as suas possibilidades de conhecimento do 

mundo, de maneira que não apresentem incoerências conceituais, identificadas em pesquisas sobre a 

temática. Coerente a estes apontamentos objetivou-se com esta investigação analisar as 

características empregadas por estudantes com cegueira congênita na definição de conceitos 

abordados em sala de aula. Participaram deste estudo de caso três estudantes com cegueira 

congênita, sem outros comprometimentos sensoriais, matriculados no primeiro ciclo do ensino 

fundamental, os quais foram identificados como participantes A, B e C. Com vistas a atingir o 

objetivo exposto foi elaborado o Protocolo de Observação das Atividades e Estratégias de Ensino, 

que norteou o registro das atividades e o Quadro de Detalhamento dos Conceitos, que respaldou a 

análise e a categorização dos dados. Para a análise dos conceitos abordados em sala de aula, cada 

um foi categorizado quanto aos atributos sensoriais empregados pelos estudantes com cegueira. Os 

resultados indicaram que as definições conceituais do participante A basearam-se 

predominantemente em atributos táteis/vivência (31%), do participante B pautou-se em atributos 

auditivos/descrição (20%) e do participante C em atributos auditivos/descrição (31%). O atributo 

auditivo/descrição esteve presente especialmente quando foram indagados conteúdos de cunho 

científico – componentes curriculares, que na maioria das situações são apenas expostos e avaliados 

conforme a sua reprodução. Destaca-se que entre os três participantes os atributos sensoriais 

olfativo e o gustativo foram pouco mencionados apesar de serem importantes recursos para a 

obtenção de informações. Coerente as indagações que suscitaram a realização desta investigação 

conclui-se que, apesar de não ser possível generalizar os seus resultados, esta forneceu informações 
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relevantes tanto para pais, quanto para educadores com relação aos caminhos para a 

apropriação de conceitos significativos por crianças com cegueira congênita. 

Contato: VANESSAKJU@GMAIL.COM; PIEDADE@UFSCAR.BR  
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Título: O PAPEL DO PROFESSOR E DAS ATIVIDADES COLETIVAS PARA A 

APRENDIZAGEM DE UM SUJEITO COM SÍNDROME DE DOWN  

 

AUTORIA: Cristina Massot Madeira Coelho, Bianca Alves Batista  

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO; 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO. 

Resumo Esse trabalho foi produzido durante o Projeto 3: Sujeito, linguagem, aprendizagem, no 

curso de Pedagogia, na Faculdade de Educação, da Universidade de Brasília. Foi desenvolvido um 

Estudo de Caso por meio de metodologia de observação participante em sala de aula regular 

inclusiva, de 1º ano do ensino fundamental, da rede privada de ensino do Distrito Federal, em que 

estudava uma criança de nove anos com Síndrome de Down (S). Nosso intuito foi compreender 

aspectos da aprendizagem deste aluno e questões sobre a organização do trabalho pedagógico 

inclusivo. 

A classe é numerosa e na dinâmica da turma há conflitos e brigas constantes entre os alunos. 

Embora tenha comprometimento da fala, S é tranquilo e observador, atende regras de convívio 

social e da organização escolar. Tem boa coordenação motora para a escrita, reconhece e escreve 

todas as letras do alfabeto, e números de 1 a 12. Escreve seu nome e palavras usuais do dia a dia. 

Como aporte teórico utilizou-se a perspectiva histórico-cultural de Vigotski (1997,2012) com ênfase 

nos seguintes aspectos: desenvolvimento humano; relação ensino-aprendizagem; processos 

psicológicos superiores; papel do professor e da coletividade; interações sociais e o trabalho 

pedagógico; organização do tempo e do espaço em sala de aula. 

Foi feita a transcrição de episódios que são objetos de análise a fim de referendar o eixo de 

argumentação proposto. A experiência permitiu sínteses que foram além do objetivo inicial. 

Resultou numa discussão do que é inclusão, pois ficou claro que, apesar dos textos legais do Brasil 

enfatizarem a aprendizagem no processo de inclusão esta depende de um conjunto articulado de 

ações e condutas éticas e profissionais das pessoas que atuam nesta modalidade da educação, em 

que o professor é figura central. O trabalho pedagógico em sala de aula deve ser compreendido 

principalmente a partir das relações dos sujeitos daquele ambiente, pois, mesmo que haja técnicas 

de ensino diversificadas, materiais ou outro tipo de recurso, se as relações em sala de aula não 
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estiverem permeadas de respeito, afetividade e qualidade comunicativa, de nada adianta o uso 

daqueles. 

 

Contato: MADEIRACOELHO@YAHOO.COM.BR; BIA.ALVES021@GMAIL.COM 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA SURDOS NO IFB: UMA PROPOSTA POSSÍVEL?  

 

AUTORIA: Alessandra Fonseca e Girlane Maria Ferreira Florindo  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

Resumo Este trabalho se propõe a analisar a educação profissional de alunos surdos no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Este Instituto faz parte da Rede Federal de 

Educação, portanto, da Política Educacional Brasileira. Na concepção de educação inclusiva, na 

qual nosso país é signatário, a escola deve oferecer um ensino diferenciado que favoreça o 

desenvolvimento intelectual e social do aluno independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Esse contexto se evidencia a partir do 

pressuposto de que incluir não é ter a presença física na escola, incluir significa dar voz ao outro, 

assegurando que o aluno com necessidades especificas participe das atividades propostas e que se 

aproprie dos conhecimentos em caráter de igualdade com os outros alunos. A educação inclusiva 

vem suscitando entusiasmos, polêmicas e também angustias. O que discorre das especificidades que 

esse tipo de educação impõe. A inclusão também gera novas demandas à medida que esta proposta 

se desenvolve. Aliada a isso, encontramos as lutas que se intensificam e as leis que passam a 

vigorar. Dentro desse contexto de diversidade escolhemos analisar a educação dos surdos por ser 

pautada por uma diferença linguística caracterizada pela língua de sinais e também por que seria 

muita pretensão desta pesquisa querer discutir tantas diferenças entre os alunos com necessidades 

específicas no ambiente escolar. Objetivo Verificar que ações estão sendo realizadas pelo IFB para 

oportunizar o acesso e a permanência dos alunos surdos. Propor ações para um atendimento 

adequado desses alunos. Metodologia O Estudo de Caso foi a proposta metodológica escolhida para 

a realização deste trabalho. Os instrumentos escolhidos para a coleta de informação e construção do 

conhecimento são: entrevista e questionário. Resultados A pesquisa concluida Finalizando sem 

Concluir Ao final desta pesquisa, espero concluir que para um atendimento adequado ao aluno 

surdo é necessário: garantir o direito à igualdade de ensino; conhecer e compreender as 

necessidades específicas e as implicações no atendimento educacional; Propor ações para um 

atendimento adequado ao aluno. Assim verifica-se que a diversidade como condição humana requer 

respeito as suas peculiaridades, o “deficiente” assim como qualquer pessoa merece respeito e como 

cidadãos tem direitos. Nesse contexto a educação profissional estará cumprindo seu papel de 
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proporcionar uma formação humana e reflexiva pautada nos conhecimentos científicos que 

formem cidadãos trabalhadores e autônomos para o exercício critico da profissão. 

Contato: GIRLANE.FLORINDO@IFB.EDU.BR 
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TÍTULO: PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE UM 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE NA REGIÃO DO CARIRI  

 

AUTORIA: Rachel de Sá Barreto Luna Callou Cruz; Ludwig Tenório Cruz Gomes Amorim; Martha 

Maria Macêdo Bezerra 

PALAVRAS-CHAVE: PLANO DE GERENCIAMENTO; RESÍDUO SÓLIDO; HOSPITAL. 

Resumo Os resíduos hospitalares são, de maneira geral, considerados contaminantes, nocivos à 

saúde humana e agressivos ao meio ambiente. O objetivo do artigo é descrever o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) de um estabelecimento de saúde na região do Cariri. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, adotando a forma de estudo de caso, embasada no estudo 

dos resíduos sólidos e na legislação vigente para o Programa de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviço de Saúde. O plano da instituição está em conformidade com a legislação, traz um grande 

benefício à sociedade, ao meio ambiente e para a própria entidade que tem como objetivo minimizar 

a produção de resíduos e proporcionar aos mesmos um encaminhamento seguro, evidenciando-se 

assim, ações eficazes de biossegurança. 

Contato: RACHEL.CALLOU@HOTMAIL.COM; LUDWIG.CRUZ@GMAIL.COM; 

DBLF@IG.COM.BR 
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TÍTULO: IGUALDADE DE GÊNERO: PARTICIPAÇÃO MASCULINA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR  

 

AUTORIA: Rachel de Sá Barreto Luna Callou Cruz; Ana Cláudia Brito de Morais; Ludwig Tenório 

Cruz Gomes Amorim; Martha Maria Macêdo Bezerra  

PALAVRAS-CHAVE: IGUALDADE; GÊNERO; PLANEJAMENTO FAMILIAR. 

Resumo O domínio da mulher sobre sua própria fecundidade é considerado um dos pilares do 

processo de seu empoderamento. Recaindo, portanto, sobre o ser feminino as consequências de uma 

gravidez não desejada, sendo natural que ela queira assumir a tarefa de contracepção. Há uma visão 

equivocada, socialmente construída, sobre a quem pertence a responsabilidade da anticoncepção, já 

que por determinação cultural, esse encargo é imposto e aceito pela mulher. Dessa forma, há 

necessidade de se ter um conhecimento prévio do comportamento reprodutivo da clientela para o 

planejamento das ações preventivas e efetivas sobre planejamento familiar. E, aliado ao 

conhecimento técnico e legal, propor estratégias educativas eficazes que favoreçam a transformação 

de crenças, tabus e conceitos sobre o exercício da sexualidade, como um direito ligado a opção e 

responsabilidade de reprodução. Nesse sentido, objetivou-se conhecer o pensamento feminino sobre 

a participação dos homens no planejamento familiar. O Estudo foi do tipo descritivo com 

abordagem qualitativa, realizado no período de maio a julho de 2011, com 20 mulheres no Centro 

Microrregional de Excelência à Assistência Reprodutiva, localizada no município de Crato-CE. O 

projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Regional do Cariri 

(URCA) e aprovado com parecer de n° 25/2011. As principais formas de colaboração do parceiro 

na utilização do método consistiram em lembrar o uso quanto aos horários e em provê-los. No 

entanto algumas demonstraram acreditar que esta forma de participação está distante das suas 

expectativas, pois uma contribuição mais efetiva incluiria a ida do companheiro às consultas. As 

participantes relataram considerar importante essa contribuição, ao afirmarem que tanto o ato de 

engravidar e a criação dos filhos é dependente de esforços equânimes do casal, e, portanto, esse 

controle deve ser realizado pelos dois. A pesquisa evidenciou que embora a maioria das 

participantes tenha demonstrado conhecimento acerca da relevância da participação igualitária dos 

seus companheiros no controle da fecundidade, uma parcela expressiva das mulheres, referiu não 

cobrar esse envolvimento. Compreende-se, que para essa igualdade ser alcançada deve haver uma 

abordagem mais ampla, a questão das relações de gênero devem ser abordadas primariamente no 

âmbito educacional, havendo a sensibilização dos mais jovens no que diz respeito a igualdade de 
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gênero, na tentativa de alcançar essa igualdade em todas as esferas da vida, inclusive a 

reprodutiva. Porém, acreditamos que esses resultados possam contribuir para a construção de uma 

assistência pautada na participação igualitária de ambos os sexos, promovendo uma prática 

saudável e efetiva como medida de promoção da saúde na perspectiva do usuário. 

Contato: RACHEL.CALLOU@HOTMAIL.COM; ANINHA_CBM@HOTMAIL.COM; 

DBLF@IG.COM.BR 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO INCLUSÃO SOCIAL  

 

AUTORIA: Silvia Cristina Martini Rodrigues, Maria Salete Genovez, Ana Maria Cardoso, Nivaldo 

Carleto 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, INCLUSÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO. 

Resumo O presente estudo tem por finalidade fazer uma breve análise da educação a distancia como 

inclusão de portadores de necessidades especiais. O crescimento do uso da Internet, bem como as 

crescentes inovações no campo da tecnologia da informação, não pode passar despercebido a 

nenhum profissional seja de educação ou de outra área qualquer que possa vir a fazer uso delas. O 

mundo de hoje, exige não só o acesso à informação, mas também o seu tratamento e transformação 

em valor pessoal e social. Com base nessa sociedade o conceito de educação formal restrita a um 

período de tempo precisa dar lugar ao conceito de aprendizagem ao longo de toda a vida, em que a 

auto formação e a educação à distância se apresentam com um forte e crescente potencial, fazendo 

com que portadores de deficiências ou até pacientes que estejam, por exemplo, hospitalizados, 

possam usufruir desses benefícios. O uso de um ambiente virtual, na educação a distância, voltado 

também para às pessoas com necessidades especiais, traz à tona outros aspectos como inclusão 

social, acesso às universidades, empregabilidade e um possível mercado de trabalho. Para isso é 

necessário à utilização de recursos de informática representando um importante papel no sentido de 

facilitar, socializar a inclusão dessas pessoas. 

Porém para que essas pessoas tenham acesso a essa modalidade de ensino serão necessários o 

desenvolvimento de recursos de software (software aplicativos, sistemas operacionais, Internet, 

vídeo, televisão) e hardware (computadores, periféricos) dentre outros recursos que estão 

disponíveis no mercado. Essa preocupação esta sendo um tema de motivação de vários 

pesquisadores que desenvolvem ferramentas que possibilitam as pessoas com necessidades 

especiais acessar o computador, são elas: controle do cursor do mouse através dos movimentos dos 

olhos, mouse-câmera, dispositivo bucal (identificador de voz), dispositivo com foco de 

infravermelho, eletrodos que movem o cursor com sinais cerebrais, controle do cursor por 

processamento de imagem, editor de textos novo sistema de digitação que exige menos 

movimentação e clicks para facilitar o acesso à internet, sistema de reconhecimento automático de 

fala, etc. Com base em artigos científicos e experiências relatadas por eles através de publicações 

observa-se que as tecnologias existentes para serem utilizadas nos ambientes de ensino a distância 
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devem auxiliar o aprendizado do individuo com necessidades especiais, lembrando que o 

fator principal é a inclusão dos excluídos e não meramente o uso de novas tecnologias. A inclusão 

pela educação a distância deve ser mais um meio de inclusão social, lembrando que para que ela 

aconteça é necessário o desenvolvimento de ferramentas, softwares e hardwares para essa 

modalidade de ensino que muito se utiliza de computadores. 

 

Contato: SILVIA.RODRIGUES1@AEDU.COM 
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TÍTULO: INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE: O ACESSO AOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO MUNICÍPIO DE 

VALENÇA – BA 

 

AUTORIA: Nicoleta Mendes de Mattos; Silvia Lúcia Lopes Benevides  

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO. ACESSIBILIDADE. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SERVIÇOS 

DIFERENCIADOS  

Resumo A pesquisa objetivou mapear a realidade social das pessoas com deficiência no município 

de Valença – BA, no que diz respeito aos bens de serviço, identificando como o acesso e utilização 

desses bens se desenvolvem na região, para subsidiar a elaboração de ações e propostas de serviços 

diferenciados para esta população. O referencial teórico incluiu autores que problematizam a 

questão da inclusão social e educacional. Constituiu-se numa pesquisa empírico-exploratória, 

realizada em 28 instituições, 10 educacionais, 15 de trabalho e 03 de lazer. Foram utilizados 

questionários com perguntas fechadas (dados quantitativos) e abertas (dados qualitativos), 

referenciadas no conceito de acessibilidade na perspectiva do Desenho Universal, para aprofundar a 

compreensão dos modos de organização dos serviços. Os resultados revelaram a dificuldade das 

instituições atenderem às condições mínimas de acolhimento e de se adequarem às necessidades das 

pessoas com deficiência. O setor de trabalho apresentou melhores condições de acessibilidade, 

enquanto que o setor de lazer é o mais defasado. No que diz respeito às ações educativas voltadas 

para as pessoas com deficiência no município de Valença, identificamos que, ao lado de uma 

preocupação com a adequação metodológica e curricular para atender as necessidades pedagógicas 

dos alunos com deficiência, inexiste uma política de inserção e permanência adequada em todos os 

níveis de ensino, que se traduz numa infraestrutura e condições de apoio precárias e inadequadas. A 

ausência de políticas educacionais de inclusão está associada a uma visão fragmentada e equivocada 

da proposta de inclusão, que a reduz à mera inserção do aluno com deficiência na escola, associado 

ainda ao modelo médico-pedagógico, ancorado na perspectiva das limitações funcionais, no qual 

este aluno que deve ser trabalhado para se adaptar à escola. De modo geral, foi identificada uma 

ausência de implicação dos entrevistados com a qualidade dos serviços oferecidos, e com a 

necessidade de se construir políticas públicas destinadas à instalação de serviços diferenciados para 

esta população. Os resultados devem orientar futuras ações, oferecendo pistas aos profissionais que 

trabalham nesta área, gestores e comunidade sobre os impasses e desafios no processo de inclusão 

social das pessoas com deficiência. 
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Contato: nicoletamattos@hotmail.com; silvialubenevides@gmail.com  

 

 

  



 

PARTE III  | Pág. 516  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-Inclusão: Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

TÍTULO: DESAFIOS PEDAGÓGICOS NO PROCESSO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL: SOBRE O MEDO 

E O PRECONCEITO NO COTIDIANO ESCOLAR. 

 

AUTORIA: Nicoleta Mendes de Mattos 

PALAVRAS-CHAVE: MEDO. PRECONCEITO. INCLUSÃO EDUCACIONAL  

Resumo Esta pesquisa de doutorado busca identificar as possíveis relações entre o medo e o 

preconceito e suas expressões nas práticas pedagógicas escolares ancoradas no paradigma da 

inclusão educacional, considerando-os, o medo e o preconceito, como elementos constitutivos do 

projeto de Educação Inclusiva. Tem como referência teórica os estudos de autores que discutem 

sobre o preconceito, medo, diferença e inclusão (AMARAL, CROCHIK, FRANCISCATTI, 

SILVA) e outros estudiosos da Educação Inclusiva, sob a perspectiva da Teoria Crítica 

(HORKHEIMER, ADORNO, BENJAMIN). Pesquisas que investigam o acesso e permanência das 

pessoas com deficiência na escola, identificam, ao lado de avanços no trabalho docente, a 

manutenção, e, em algumas situações, o acirramento de atitudes preconceituosas e segregacionistas 

por parte das pessoas envolvidas na prática educacional, expressando a ambiguidade do projeto de 

inclusão educacional. Adorno e Horkheimer (1985) indicaram que, na sociedade contemporânea, a 

base afetiva do preconceito é o medo. Entendendo que o medo, enquanto objeto, tem sido muito 

pouco estudado na educação, defende-se que, aprofundando os estudos sobre os mecanismos do 

medo, poderemos lidar com o preconceito. A pesquisa vem sendo desenvolvida em quatro escolas 

regulares da rede pública municipal na cidade de Valença – BA e encontra-se em fase de análise 

dos textos produzidos a partir dos depoimentos (entrevistas temáticas) de 07 professoras do ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série. Uma análise inicial do material coletado indica que o medo, quando 

identificado, é experienciado como um sentimento associado principalmente a irrupção da 

agressividade nas relações existente na sala de aula, justificando atitudes preconceituosas. Além 

disso, foi identificada a ausência de uma política municipal que contemple o projeto de inclusão 

educacional. Tal fato, aliada ao modelo de formação docente ancorado na racionalidade técnica que 

se encontra presente nas políticas públicas e é defendido pelas professoras entrevistadas, contribui 

para a permanência do preconceito no trabalho docente. Acreditamos que ao investigar o medo na 

escola e sua relação com o preconceito poderemos ter uma maior compreensão dos elementos que 

compõem as resistências e desejos de mudança do professor diante do atual paradigma de inclusão 
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educacional, bem como contribuir para a construção de propostas e de práticas pedagógicas 

efetivamente inclusivas. 

Contato: nicoletamattos@hotmail.com  
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Título: EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS NA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES - BRASIL  
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PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL; EDUCAÇÃO INFANTIL; INCLUSÃO; DEFICIÊNCIA; CRECHE. 

Resumo Introdução: Estudos realizados na área da educação infantil indicam a escassez de 

pesquisas que problematizem a maneira como vem ocorrendo o atendimento às especificidades de 

crianças de zero a três, sobretudo aquelas que apresentam possibilidades de ser público alvo da 

educação especial brasileiras. Sendo assim, algumas questões emergem: Como vem sendo instituído 

a AEE para as crianças de zero a três anos?  De que forma as unidades de educação infantil têm 

articulado, dentro da sua proposta pedagógica, a educação especial para crianças de 0 a 3 anos? 

Quais conhecimentos os profissionais têm acerca das necessidades de bebês e crianças pequenas 

com comprometimento no desenvolvimento? Que tipo de práticas têm sido desenvolvidas de forma 

a atender às necessidades dessas crianças? Objetivo: Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo 

analisar concepções e práticas instituídas em centros de educação infantil em relação à educação 

especial para crianças de 0 a 3 anos. Metodologia: Para avançar nas discussões sobre o tema, a 

pesquisa busca suporte em experiências de inserção de bebês e crianças pequenas com 

comprometimento no desenvolvimento em unidades de educação infantil do município de Vitória. 

No Espírito Santo, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME) prevê a inclusão do 

aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em 

todas as atividades realizadas nas unidades de ensino da capital tanto no horário regular, em classes 

regulares, quanto no contraturno escolar, através do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

realizado por professores especializados em educação especial.  Assim, esta pesquisa constitui-se 

em um estudo de caso de práticas educativas desenvolvidas por alguns centros de educação infantil 

do município de Vitória que atuam com crianças de 0 a 3 anos com algum tipo de 

comprometimento no desenvolvimento com objetivo de identificar concepções e práticas instituídas 

em centros de educação infantil em relação à educação especial para crianças de 0 a 3 anos. 
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Resultados: Análises parciais dos dados coletados indicam a necessidade de se ampliar, em 

programas de formação de professores, as discussões sobre aspectos relacionados ao 

desenvolvimento infantil e fatores que interferem nesse desenvolvimento; sobre o papel do 

diagnóstico e as formas de intervenção pedagógica apropriadas ao avanço no desenvolvimento das 

crianças que se constituem no público alvo da educação especial. As análises indicam, ainda, a 

pertinência de se ampliar a discussão em termos teóricos e conceituais no que tange ao atendimento 

educacional especializado para as crianças de zero a três anos, problematizando a noção de 

intervenção precoce e ampliando as discussões sobre as possibilidades de articulação entre 

educação, sistema de saúde e assistência social. 
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