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DISCUTINDO INCLUSÃO SOCIAL A PARTIR DA DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL1 

 

Guilherme Luiz Pereira Costa2 

 

 

RESUMO 

Acreditamos que as discussões acerca da Inclusão Social têm avançado, mas que ainda 

representa uma temática pouco trabalhada na educação básica. Sendo assim, sentimos a 

necessidade de buscar novas oportunidades para o debate dentro da escola, saindo dos limites 

da universidade. Partimos de uma oportunidade de inserir a disciplina de Sociologia no Ensino 

Fundamental por meio de uma oficina, considerando a necessidade de discutir essa temática, 

com auxílio de conhecimento sociológico e entendendo ser importante pararmos para refletir 

sobre o que tem sido e o que está sendo feito para tornar a sala de aula (ou a escola em sua 

totalidade) um lugar realmente inclusivo. Devido a amplitude do tema e sua discussão, 

resolvemos delimitar a proposta de um projeto de intervenção visando o panorama de Inclusão 

Social de pessoas com deficiência na escola, mais precisamente na Escola Estadual José 

Calazans Freire, na cidade de Upanema, Rio Grande do Norte. Contudo, acreditamos que o 

trabalho elaborado e aplicado na sala de aula, colaborou significativamente para a ampliação 

da visão de mundo dos discentes. É preciso desafiar e repensar quais os valores legitimados que 

impedem o exercício da participação plena e do respeito à diversidade. 

 

Palavras-chave: Inclusão Social. Sociologia. Ensino Fundamental. Diversidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Quando fala-se de exclusão de sujeitos, nossos conhecimentos prévios da realidade 

social nos remetem diretamente à modalidade mais conhecida: a desigualdade econômica. 

Imediatamente nos vem à mente as condições sociais causadas pela pobreza, limitando-se assim 

à injustiça social, analisando-a apenas pelo viés da ausência ou limitação do poder aquisitivo 

de uma parcela da sociedade. 

A exclusão social é frequentemente pensada como noção de desemprego e sinônimo de 

pobreza. Contudo, não estamos aqui para discordar ou para dizer que significa necessariamente 

que haja equívoco nesse pensamento, mas o conceito é bem mais amplo. Tratar a ideia de 

exclusão abrange “pobreza, desemprego, ausência de proteção social (seja garantida pelo 

Estado, pelas redes de sociabilidade próxima ou outros mecanismos coletivos), de participação 

política e de pertencimento social” (LEAL, 2008, p.140). 

Depois de considerar os resultados de pesquisas acerca do assunto, acreditamos que as 

discussões a respeito da inclusão social têm avançado, entretanto a temática ainda é pouco 

trabalhada dentro da educação básica. Sentimos a necessidade de buscar novas oportunidades 

para o debate dentro da escola, saindo dos limites da universidade, onde se tornou o berço e, 

                                                           
1 Trabalho orientado por Karlla Christine Araújo Souza. Profa. Dra. do Departamento de Ciências Sociais e Política 

– DCSP da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH/UERN); http://lattes.cnpq.br/7854992615556435; e-mail: 

karlla_chris@yahoo.com.br; 
2 Graduado em Ciências Sociais (licenciatura) pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e mestrando 

em Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH) também pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN; 

bolsista do Programa de Demanda Social da CAPES; e-mail: guilhermelpcosta15@gmail.com. 
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muitas vezes, representa o próprio túmulo de grande parte da produção científica sobre 

perspectivas inclusivas. 

Esse trabalho surge na disciplina Temas Transversais, como uma possível intervenção 

de alunos do Curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-

UERN em escolas públicas. A continuidade do trabalho dar-se em outra disciplina, Laboratório 

de Ensino em Ciências Sociais II, com a elaboração de projeto de intervenção de pesquisa e, 

posteriormente, como criação de material didático original para tratar o assunto. 

Inicialmente, esse trabalho tinha como intenção a contribuição nas aulas de Sociologia 

no Ensino Médio, pois entendemos que trata-se de uma disciplina que preocupa-se diretamente 

com as consequências do impacto causado pela exclusão de quaisquer segmentos sociais. Mas, 

por outro lado, percebemos que a Sociologia não encontra-se unicamente em uma aula semanal 

na vida escolar do aluno. Assim, surge a importância de perceber que as discussões sobre a 

inclusão devem ser desenvolvidas desde cedo, na educação básica. 

A Sociologia apresenta-se ao longo da toda vida escolar de qualquer estudante, ela não 

é limitada ao Ensino Médio ou alguns cursos superiores. Além disso, a Sociologia perpassa o 

sistema de ensino: 

 
Quando se pensa nas possibilidades que a Sociologia pode realizar enquanto 

disciplina obrigatória nas escolas, considero de fundamental importância 

destacar a sua característica principal, que é a de proporcionar por meio da 

reflexão uma “visão crítica” da realidade em que o aluno está inserido, abrindo 

assim como uma de suas possibilidades a transformação dessa realidade. Ou 

seja, a disciplina de sociologia, em tese, deveria fornecer ao educando as 

condições de também um “agente transformador” de sua realidade, além, é 

claro, da compreensão e interpretação da mesma (BOEIRA NETO, 2012. 

p.02). 

 

Sendo assim, acreditando na sua essencial e marcante presença (mesmo que muitas 

vezes institucionalmente renegada ao longo de sua história na educação brasileira), partimos de 

uma oportunidade de inserir a disciplina de Sociologia no Ensino Fundamental, utilizando a 

aplicação de uma oficina como marco. 

A exclusão social (seja por condições de gênero, etnia, deficiência física e intelectual 

ou a falta de conhecimentos específicos e situação socioeconômica do sujeito) é uma realidade 

na nossa sociedade (legitimando-se quando o indivíduo não consegue ter acesso aos direitos 

básicos que deveriam estar à disposição de todos). Considerando a necessidade de discutir essa 

temática, com auxílio de conhecimento sociológico, entendemos ser importante uma reflexão 

acerca de como tem sido e o que está sendo feito para tornar a sala de aula um lugar inclusivo 

e democrático.  

Devido a amplitude do tema e sua discussão, resolvemos delimitar a proposta de um 

projeto visando o panorama de Inclusão Social de pessoas com deficiência na escola. Mais 

precisamente na Escola Estatual José Calazans Freire, na cidade de Upanema/RN. Sendo essa 

escola a única instituição de ensino da cidade que dispõe de Ensino Médio. Mas entendemos 

ser interessante levar o debate ao ensino fundamental. Contando com a aplicação de uma oficina 

temática em uma turma de sétimo ano. 

 

DISCUSSÕES 

 

 A presença da deficiência em algumas pessoas é historicamente marcada pela 

discriminação e pelo afastamento de oportunidades tanto no mercado de trabalho quanto em 

grupos sociais. A falta de conhecimento sobre as limitações causadas por deficiências é, 
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certamente, a maior causadora de exclusão social de pessoas que as possuem. Não parece, a 

senso comum, existir diferença entre deficiência e doença. 

É criada uma imagem pejorativa de quem possui necessidades especiais. Isso gera 

grandes dificuldades na socialização: 

 
A exclusão social se caracteriza não só pela extrema privação material mas, 

principalmente. Porque essa mesma privação material 'desqualifica' seu 

portador, no sentido de que lhe retira a qualidade de cidadão, de brasileiro 

(nacional), de sujeito e de ser humano, de portador de desejos, vontades e 

interesses legítimos que o identificam e diferenciam. A exclusão social 

significa, então, o não encontrar nenhum lugar social. O não pertencimento a 

nenhum topos social, uma existência limitada à sobrevivência singular e diária 

(ESCOREL, 1999, p.81). 

 

Essa privação apresenta-se também como falta de oportunidades para a participação no 

sistema de ensino. Enquanto representantes da mediação do conhecimento neste sistema, 

precisamos fugir de “um certo ideal de aluno, professor e família, para, então, trabalhar com o 

aluno, o professor e a família reais daquele contexto, que possuem características específicas e, 

portanto, necessidades e possibilidades que devem ser valorizadas ao invés de negadas” 

(FERNANDES, 2013, p.28). 

Em consonância com Fernandes (2013), para fundamentar a importância de se discutir 

Inclusão Social com os alunos do Ensino Fundamental, frisamos a Constituição Federal de 1988 

como marco histórico para o reconhecimento das diferenças e da necessidade de trazer para o 

debate assuntos que dizem respeito à cidadania: 

 
A Constituição de 1988 apoiou-se nos fundamentos de cidadania e dignidade 

para garantir, por meio do seu documento legal, o direito à igualdade (art. 5º), 

mais especificamente o direito de todos à educação (art. 205 e seguintes). Esse 

documento veio enfatizar que toda escola deve atender aos princípios 

constitucionais, os quais tratam as diferenças como um valor pedagógico. 

Portanto, nenhum aluno pode ser discriminado, excluído ou privado de 

escolarização em razão de seu gênero, cor, status social, deficiência ou 

ausência dela (FERNANDES, 2013, p.39). 

 

Ao longo da história da humanidade, dependendo de sua deficiência, essas pessoas 

foram (continuam sendo) afastadas por serem consideradas loucas ou aberrações. Já foram até 

mesmo concebidas como figuras que representavam espíritos malignos. Era tratada ainda como 

própria personificação do mal. Na Idade Média, as pessoas com deficiência eram vistas como 

monstros, sendo perseguidas e assassinadas. Muitos que nasciam com tais deficiências eram 

jogados na fogueira: 

 
Algumas tribos, que não aceitavam a criança recém-nascida deficiente e não 

a desejavam, enterravam a criança junto com a placenta ao nascer. Outros 

abandonavam os incapacitados nas planícies geladas. Assim também existiam 

tribos que asfixiavam e afogavam as crianças com deficiência ou até mesmo 

as abandonavam ou queimavam. O motivo do extermínio se dava na grande 

maioria por medo e por desconhecer as causas da deficiência ou por 

acreditarem que o corpo de um deficiente físico trazia consigo espíritos do 

mal (BRANDENBURG; LÜCKMEIER, 2013, p.176). 

 

Atualmente, quando se fala de deficiência para determinadas religiões, a mesma é 

atribuída como castigo. Pode ser entendida como consequência de atitudes que despertaram a 
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ira divina. Sendo a pessoa que apresenta má formação congênita e adquirida obrigada a viver 

sob os cuidados de outras pessoas.  

Considerando o caminho já percorrido pelo processo de inclusão, mesmo que em curtos 

passos, é preciso reconhecer os avanços na discussão: 

 
Na década de 1990, o movimento em prol da inclusão de pessoas com 

necessidades educativas especiais na rede regular de ensino ganhou força 

política com a homologação de importantes documentos legais como a 

Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 1990), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), o Plano Decenal de Educação para Todos 

(Brasil, 1993), a Política Nacional de Educação Especial (1994); Plano 

Nacional de Educação (2001), entre outros que influenciaram a formulação de 

políticas públicas a favor da educação inclusiva. A Convenção da Guatemala 

(promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, a Declaração de 

Salamanca (Espanha, 1994) e a Linha de Ação sobre Necessidades Educativas 

Especiais (Brasil, 1994) ampliaram as ideia de escola para todos e fortificaram 

a luta em prol dessa igualdade de oportunidade, reforçados por importantes 

conferências mundiais, das quais resultou uma espécie de consenso em torno 

da necessidade de se garantir educação básica para todos como forma de 

progresso de todos os países, sobretudo, daqueles onde eram amplas as 

carências sociais e os entraves ao desenvolvimento econômico. Com isso, a 

inclusão de todas as crianças, inclusive aquelas com deficiência, passou a ser 

meta e obrigação do ensino comum (FERNANDES, 2013, p.39-40). 

 

Percebe-se que a inclusão de pessoas com deficiência deve ser encarada como um 

fenômeno social e cultural. Esse processo vem sendo entendido de maneiras diferentes 

historicamente. A educação inclusiva entra no debate alcançado “pela chegada dos alunos com 

deficiência às escolas comuns e pela situação insatisfatória de escolarização desses indivíduos, 

que é encontrada, principalmente, nas instituições públicas de ensino (MONTEIRO, 2015, 

p.44). 

Com base nos princípios de uma educação que atenda e reconheça a pluralidade, 

podemos entender que a inclusão representa um enorme avanço quando se preocupa com um 

âmbito educacional “visando um espaço democrático e competente para trabalhar com todos os 

educandos, sem distinção de classe, gênero ou características pessoais, considerando-se que a 

diversidade deve não só ser aceita como desejada” (MARQUES, 2007, p.49). Desta forma, uma 

escola inclusiva é firmada na igualdade de direitos e no exercício da cidadania.  

Mesmo compreendendo a importância de explanar os benefícios proporcionados por 

leis e decretos que amparam as pessoas com deficiência, principalmente no ambiente 

educacional, preferimos tratar a temática pelo viés atitudinal. Considerando que o assunto seria 

tratado com alunos na faixa etária de doze a catorze anos. Pressupondo que tratar de legislações 

transformaria a oficina em mais uma aula comum, ou ainda desinteressante. 

Não podemos somente olhar para a educação inclusiva pelo direção da obrigatoriedade. 

Qualquer lei ou política implementada que não faz sentido para aqueles que as seguem, está 

condenada a não ser cumprida. A inclusão deve acontecer conscientemente! Etnia, classe social, 

gênero ou qualquer outro fator, em uma escola inclusiva, não mais representará motivos para a 

discriminação e exclusão. 

 

METODOLOGIA 

 

Não tratava-se mais uma vez de ocupar uma aula de Sociologia para um trabalho da 

universidade. Era um horário de noventa minutos (duas aulas) da disciplina de Ciências no 

sétimo ano do Ensino Fundamental disponível pela professora regente da turma. Vista como a 
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oportunidade de levar a discussão sobre um tema que não se encontra diretamente em outra 

disciplina. 

Antes de ir até a escola, foi necessário fazer leituras relevantes sobre a inclusão de 

pessoas com deficiência nas instituições de ensino e como isso tem afetado a sociedade. 

Trabalhando com os alunos a importância de conhecer novas teorias, novas culturas. Mas não 

podemos desconsiderar a urgência de rever paradigmas de nossa cultura. Ou seja, não podemos 

esquecer que dentro dos grupos sociais presentes na cultura em que estamos inseridos, também 

há segregação e outras formas de excluir. A sociedade é um lugar muito extenso para pensar 

somente em nós e discriminar ou excluir o “outro” porque ele é diferente. 

Existe a necessidade de compreender o que é deficiência e distingui-la do conceito de 

doença. Deve-se apontar a visão daquilo que seria deficiência para Biologia e para Medicina, 

apresentando o modelo médico. Em contrapartida, é imprescindível tratar também a deficiência 

pela perspectiva das Ciências Sociais (modelo social). 

Como fundamento teórico para o desenvolvimento do nosso trabalho, torna-se de 

fundamental importância discutir esses conceitos inclusivistas para podermos entender melhor 

como nossas práticas sociais são moldadas. Esses conceitos agregam valores na defesa da 

inclusão (SASSAKI, 2005). 

Ainda considerando o que Romeu Sassaki (2005) nos diz sobre a exclusão de pessoas 

com necessidades especiais, salientamos que um dos motivos que levam à discriminação de 

pessoas com deficiência seria a frequente associação com o conceito de doença. A dependência 

do cuidado de outras pessoas, influencia no pensamento de incapacidade e inutilidade no 

desempenho de certas atividades.  

Esse consta como o modelo médico da deficiência: aquele que possui a deficiência é 

obrigado a se adaptar aos padrões criados para atender as pessoas ditas normais: 

 
O modelo médico da deficiência tem sido responsável, em parte, pela 

resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas estruturas e 

atitudes para incluir em seu seio as pessoas com deficiência e/ou de outras 

condições atípicas para que estas possam, aí sim, buscar o seu 

desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional. É sabido que a 

sociedade sempre foi, de um modo geral, levada a acreditar que, sendo a 

deficiência um problema existente exclusivamente na pessoa com deficiência, 

bastaria prover-lhe algum tipo de serviço para solucioná-lo (SASSAKI, 2005, 

p.29). 

Você acha que sua escola é realmente inclusiva? Esse foi o questionamento inicial para 

fazer com que os alunos refletissem um pouco acerca das condições encontradas por pessoas 

excluídas mais próximas possíveis deles, principalmente na escola em que eles estudam, pois a 

referida instituição representa importante local de socialização. 

É na escola que somos preparados para a vida em sociedade. Aprendemos as regras 

culturais básicas para adentrarmos no âmbito social. Nessa instituição, seleciona-se aqueles que 

estão aptos para desempenhar habilidades e competências no mercado de trabalho. Divide-se 

em séries o nível de conhecimento dos alunos. Partindo dessa perspectiva, é necessário refletir 

se a escola realmente está fazendo sua parte para tornar a sociedade competitiva em uma 

sociedade inclusiva. 

Como os alunos enxergam as diferenças daqueles que partilham o espaço do ambiente 

escolar? Torna-se indispensável a discussão sobre as limitações da deficiência, não somente 

das pessoas que as possuem, mas principalmente dos sujeitos sociais que estão em contato as 

necessidades alheias. 
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Inicialmente, contamos a exposição do conteúdo acerca da Inclusão Social, utilizando 

slides e um vídeo de curta duração para mostrar o preconceito e discriminação vivida por quem 

possui necessidades especiais. Para descontrair a turma e ao mesmo tempo fazer com que os 

estudantes pensassem sobre diferentes formas de agir e de ver o mundo, parece realmente 

necessário a contribuição de uma dinâmica3 onde todos poderiam participar. 

Depois da dinâmica e de explicar para a turma qual o intuito da brincadeira, pedimos 

que eles fizessem em casa uma dissertação com o tema “Eu sou diferente e igual a você: isso é 

normal”. Podemos explicar que a redação tratava-se de uma auto avaliação que o aluno faria. 

Além de poder apontar como enxerga as diferenças de pessoas que fazem parte do cotidiano 

deles. 

A redação poderia ser entregue sem assinatura do aluno, assim ele se sentiria mais à 

vontade para relatar o que julgar necessário. Depois de analisar as redações, será nosso dever 

fazer um levantamento dos conhecimentos pré-concebidos pelos estudantes e como eles se 

enxergam na sociedade em que vivem. Assim, poderemos saber se realmente o trabalho 

produziu resultado: como os alunos reagiram e pensam sobre as diferenças alheias. 

Na dinâmica, fazemos perguntas fácies e simples: 

 

• Arroz é melhor do que macarrão? 

• Português ou Matemática? 

• A galinha veio primeiro do que o ovo? 

• Lápis ou caneta?   

• Carne bovina é mais gostosa do que frango assado? 

• Branco é mais bonito do que preto? 

• Cabelo liso é mais bonito do que cacheado? 

• Católico ou evangélico? 

• Suco ou refrigerante? 

• Futebol ou novela? 

 

Temos que frisar que as perguntas consistem em questionamento que podem nos levar 

a ter um panorama no que diz respeito às preferências dos alunos. Também tivemos a 

preocupação de selecionar uma questão que fosse possível trazer a percepção das diferenças 

dentro da própria sala de aula. Assim, é fácil notar que a sala ficaria dividida quando as questões 

chegam no “católico ou evangélico?” ou na “futebol ou novela?”. 

 

RESULTADOS 

 

Dos 24 (vinte e quatro) alunos presentes na oficina, somente 5 (cinco) se dedicaram a 

escrever a dissertação solicitada e entregaram na semana seguinte. Devemos deixar claro que 

eles não teriam nenhuma obrigação de fazer a redação, já que não se tratava diretamente de um 

assunto do planejamento inicial da professora da turma. Além disso, em momento algum se 

tratou de uma atividade avaliativa da disciplina. 

As dissertações que recebemos não obedeciam necessariamente ao tema pedido, mas 

mesmo assim, é indispensável analisar os textos e analisar os pontos que os discentes sentiram-

se a vontade para relatar. Considerando assim importante qualquer forma de manifestação ou 

posicionamento crítico por parte deles. 

                                                           
3 Dividindo a sala em dois lados; fizemos perguntas as quais respostas seriam pessoais e que o estudante teria 

sempre duas opções. Assim, ele poderia imediatamente escolher um dos lados da turma. No final, todos poderiam 

perceber que eles pensam de formas diferentes sobre assuntos do dia a dia, pois, nem sempre eles ficaram no 

mesmo lado da sala. 
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Percebemos que para todos os alunos que os entregaram a dissertação, a deficiência seria 

aquilo que torna uma pessoa diferente das outras. Por unanimidade, eles entendem que a falta 

de conhecimento sobre o que seria doença e deficiência afeta o relacionamento com outras 

pessoas. Sendo esse o aspecto mais apontado por eles: a pessoa com deficiência em ambientes 

sem possibilidade de acesso. Os estudantes citam que, por causa da deficiência, as pessoas que 

as possuem são impedidas de acessarem alguns lugares devido à falta de compreensão da 

limitação e pela ausência de acessibilidade. 

Em todos os textos entregues, a falta de estrutura encontrada em alguns ambientes, é 

reflexo do preconceito. Esse preconceito consiste no entendimento que a pessoa com 

deficiência “não pode fazer algo como uma pessoa normal”. Mesmo depois da oficina, os alunos 

ainda pensam ser a deficiência física a mais grave. Constantemente, assim como durante a 

atividade em sala de aula, eles frisam as barreiras arquitetônicas como a principal maneira de 

afastar aqueles que possuem dificuldade em acessar alguns espaços. 

Pensando as barreiras impostas pela deficiência, os alunos relatam: 
 

As pessoas com deficiência são vistas, geralmente, como incapazes de ter vida 

social por si mesmo, dando demonstrações cotidianas de suas capacidades e 

habilidades. São indivíduos ativos que usam outros meios além das pernas 

para se movimentar, que decifram o ambiente com outras partes do corpo e 

não simplesmente com os olhos e o ouvidos, são aqueles que leem com os 

dedos ou que falam com os gestos e pensam por imagens (Aluno A). 

 

O que é deficiência? É alguma coisa que o faz diferente das outras. É perder 

uma parte do corpo, em algum caso (Aluno B). 

 

Deficiência é você ser limitado a fazer algumas coisas (Aluno C). 

 

Alguns deficientes podem até ser prioridade em alguns lugares por não ter 

acesso por causa do preconceito (Aluno E). 

 

 O aluno denominado como “Aluno D” não referiu-se em momento algum ao que diz 

respeito à deficiência. O mesmo manteve-se constantemente tratando do processo de inclusão 

social de forma mais ampla, não citando especificamente as pessoas com necessidades 

especiais. Na verdade, o uso de expressões técnicas e a citação de leis e de políticas públicas 

presentes no texto, nos levam a desconfiar da originalidade da dissertação do “Aluno D”. 

Mesmo assim, consideramos importante refletir a respeito do interesse na temática pelo o 

respectivo estudante. O texto pode até não ser de cunho pessoal, mas, certamente, as motivações 

que o levaram-no a nos apresentar tem papel relevante para se pensar a inclusão social e a 

perspectiva dos estudantes.  

Os alunos reconhecem ainda que não são apenas excluídas da sociedade as pessoas que 

possuem deficiências. Entendem que também existe o afastamento por outros motivos: pessoas 

são excluídas também pelo sexo, etnia e comportamento ou por idade: 

 
As pessoas de diversas formas, cor etc. são excluídas da sociedade (Aluno B). 

 

É quando uma pessoa não é escolhida por causa de aparência ou por causa da 

sua capacidade. Essas pessoas recebem muitos preconceitos, por ser pobre, 

por ser feio etc. É quando você é de outra religião e é excluído [...] (Aluno C). 

 

A exclusão social não só exclui os deficientes como toda a própria sociedade 

por causa do gênero, sexo, etnia e comportamento (Aluno E). 
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O “Aluno C” foi aquele que mais se aproximou da discussão acerca da exclusão social e não se 

contentou em relatar apenas o trecho acima sobre a condição física ou financeira. O respectivo aluno foi 

mais profundo, citando outras formas de excluir: 

 

Exclusão cultural e étnica: por causa de uma cultura; 

Exclusão sexual: por ser de um sexo e vira outro; 

Exclusão de gênero: por ser homem, não aceitar mulheres, por exemplo, jogar 

bola. 

 

Durante a oficina, uma das alunas dedicou-se a falar sobre a exclusão de idosos. 

Demonstrando indignação pela experiência vivida em seu cotidiano. Ela mora com a avó idosa 

e presencia diariamente as condições de exclusão por idade. Citando que essas pessoas são 

excluídas porque muitos acreditam não haver mais condições de trabalho para elas. A mesma 

aluna, durante a oficina, deixou claro o quanto a sua avó é importante para sua família. 

A família desenvolve um importante papel na constituição de qualquer sujeito, assim, 
 

Sabemos que o grupo familiar exerce um papel relevante na vida de todas as 

pessoas, e no caso do sujeito com deficiência essa relação torna-se ainda mais 

marcante, visto que o mesmo, desde o nascimento, necessitará de cuidados 

especiais. Cuidados estes que caberão a este grupo social buscar e oferecer a 

ela. [...]Além do papel fundamental na formação de valores, no 

desenvolvimento de habilidades sociais e afetivas, pode-se dizer que o núcleo 

familiar da pessoa com deficiência tem importância indiscutível no processo 

educacional não só no momento em que o aluno passa a frequentar a escola, 

mas também no processo que antecede a ida desta criança para a instituição 

escolar (ARIOZA, 2017, p.25).  

 

De acordo com a mesma autora, torna-se necessário frisar ainda que 
 

[...]não se pode discutir o desenvolvimento das habilidades físicas, sociais, 

afetivas e educacionais da pessoa com deficiência sem perpassar pela questão 

da família. Com isso, é possível sugerir que a dinâmica familiar em que se 

insere esse indivíduo pode interferir direta ou indiretamente, positiva ou 

negativamente no processo educativo do mesmo, visto que a escola constitui-

se como um dos grupos sociais dos quais ele fará parte (ARIOZA, 2017, p.25). 

 

Além de considerar os idosos do ciclo familiar, os alunos relataram que conhecem 

pessoas com deficiência e convivem com elas. Frisaram o relacionamento no ambiente escolar 

e dizem haver um estudante que possui deficiência auditiva na escola e que são amigos dele. A 

presença desse aluno, possibilita inicialmente o pensamento de que a escola onde eles estudam 

se apresenta com uma instituição inclusiva. Eles acreditam que a Escola Estadual José Calazans 

Freire é um lugar onde aceita-se as diferenças. 

Acreditamos que esse trabalho elaborado como experiência em sala de aula, colaborou 

significativamente para a ampliação da visão de mundo dos discentes e para nós, enquanto 

professores de Sociologia. Entendendo que “a escola exclui as pessoas que apresentam 

necessidades especiais pelo não acesso, pela não matrícula, pelo atendimento em classes 

especiais diferenciadas do ensino e classes comuns e no desenvolvimento do processo 

educativo” (OLIVEIRA, 2010, p.100). 

Ao contrário do que professores tradicionais e até muitos pais pensam, percebemos que 

o caminho percorrido pela inclusão tem oferecido uma série de oportunidades para as pessoas 

que possuem algum tipo de deficiência. Além disso, a diversidade na escola representa mais do 

que um processo unilateral, se constitui o caminho para a construção de uma sociedade 

democrática, abrangente e multicultural.   
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A partir de experiências vividas por professores, alunos e toda a comunidade escolar, 

conclui-se que não é somente o sujeito que antes era excluído que passa agora a beneficiar-se 

com a verdadeira Educação Inclusiva. Pensando as diversas experiências encontradas ao longo 

de nossa pesquisa para poder chegar aos resultados deste trabalho, entendemos ser de sua 

importância buscar compreender as funções desempenhadas pelos sujeitos de forma coletiva no 

processo de inclusão. Ou seja, não existe uma sociedade inclusiva sem trabalho coletivo. 

O impacto da educação democrática (onde todos podem e têm a oportunidade de 

participar) se estende para toda comunidade escolar: 

 
Alguns acreditam que o aluno com deficiência é mais excluído na escola de 

ensino regular, por não acompanhar os demais colegas na aprendizagem e por 

isto deveria ser preservado e frequentar a escola especial, onde estaria com 

crianças "iguais" e, assim, não precisaria lidar com este desafio. Outros 

educadores acreditam que o aluno com necessidades especiais deve frequentar 

a escola de ensino regular, justamente pela riqueza que surge através da 

diversidade (ROSA, 2008, p.215). 

 

Durante o levantamento bibliográfico nas orientações, foi percebido o real papel da 

escola enquanto instituição de reprodução educativa na efetivação da política inclusiva, seja 

pelo desenvolvimento de competências e habilidades dos que possuem uma necessidade 

especial, ou descontruindo o ambiente tradicional, melhorando as relações sociais pelo 

fornecimento da aceitação da diversidade, aceitando até que o tema seja debatido e conhecido 

pelos próprios alunos. 

Muitas vezes, a escola mantem-se como reprodutora de desigualdades sociais, 

ocasionando a exclusão aqueles que não se encaixam nos padrões de conservação. 

Considerando a contribuição de Pierre Bourdieu (1998), pode-se pensar a escola como 

mecanismo de propagação de desigualdades e hierarquização. Seria essa instituição 

encarregada de perpassar ideologias dominantes. Mesmo que não estivesse diretamente 

questionando o afastamento de pessoas com deficiência no âmbito escolar, este autor acredita 

que as diferenças são socialmente condicionadas pela a escola e a cultura, mas a exclusão é 

tratada como algo natural. 

 

CONCLUSÃO 

 

O afastamento por preconceito e discriminação, é perpassado como herança de uma 

educação legitimada pela exclusão ou segregação de indivíduos ou grupos por causa das 

diferenças. Estas ideias de capacidade e utilidade (a partir de uma perspectiva firmada em uma 

lógica capitalista de produção) da pessoa com deficiência adentra as estruturas familiares. É 

imprescindível salienta que até a família (re)produz o pensamento de que, a criança que nasce 

com determinada deficiência, não é capaz de desempenhar certas funções consideradas e ditas 

normas ou mesmo aprender conjuntamente com as outras crianças. 

Sem intervenção social, as estruturas permanecerão inalteradas. Apenas reproduzindo 

desigualdades de geração para geração. A inclusão social representa uma questão de cidadania. 

É preciso desafiar e repensar quais os valores legitimados que impedem o exercício da 

participação plena e do respeito à diversidade. Uma vez fora do ambiente escolar, assuntos 

como o qual propomos debater aqui permanecem sendo motivo para não considerar a existência 

do outro. 

Parando para refletir acerca do nosso trabalho, seja na pesquisa, na aplicação da oficina 

ou no próprio desempenho das atividades enquanto professores, podemos perceber que as 

discussões não são relevantes para contribuir com bagagem de conhecimentos somente dos 

alunos do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. É uma experiência que leva à ampliação 
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das visões de todos os envolvidos no debate. Para isto, a Sociologia pode ser aplicada como 

auxilio e instrumento de inclusão da temática. As questões mais aprofundadas não passam longe 

do ensino de Sociologia, uma vez que a respectiva disciplina preocupa-se com as relações 

sociais, com os fenômenos sociais, sobretudo do presente. 

Contudo, este trabalho nos serve de base para refletir acerca da ampliação da Sociologia 

no espaço escolar da educação básica. Mas não é somente a Sociologia que consegue ser 

privilegiada com sua inclusão no ensino fundamental como disciplina obrigatória. Ressaltamos 

que não trata-se apenas de inserir a Sociologia, acreditamos que, com ela, novas perspectivas 

de ensino e novas temáticas fazem-se presentes. Utilizamos aqui o exemplo da inclusão social 

com possibilidade. 

Por meio da oficina em sala de aula e da redação produzida por alguns alunos da turma, 

conseguimos perceber que a temática da Inclusão Social não é discutida com tanto afinco na 

educação básica. Como reflexo desta falta de discussão, os alunos seguem até o Ensino Médio 

sem contato direto com os tipos de exclusão social, com as questões de cidadania e ética ou 

qualquer outro assim ligado a tais temas. 

De um ponto de vista social e profissional, podemos dizer que as pessoas que possuem 

necessidades especiais, independente de qual seja ela, são as principais beneficiadas com a 

oportunidade da discussão. Trazendo para a escola os direitos desses cidadãos. Por outro lado, 

o professor que propõe inovações em suas aulas e metodologias de ensino para atender um 

público historicamente excluído, também ganha quando se dispõe a deixar sua zona de conforto 

e busca novas formas de se pensar e exercer a cidadania. 
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TDAH: a relação família, escola e AEE na aprendizagem da criança  
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RESUMO 

O artigo a seguir pretende discutir o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade –

TDAH, trata-se de um transtorno neurobiológico e diferente de dificuldade de aprendizagem o 

transtorno é mais persistente na vida da criança, está enraizado. Para realizar o trabalho 

elaboramos uma entrevista semi-estruturada e contamos com a participação de uma professora 

de AEE, os questionamentos tinham como objetivo conhecer mais sobre o transtorno, como é 

a relação do professor de AEE com o professor da sala regular, bem como a relação da família 

com a escola e com o AEE nesse processo de aprendizagem da criança, e ainda os meios de 

aprendizagem mais usados para que a criança acometida com o transtorno citado possa se 

desenvolver satisfatoriamente. Desta forma podemos concluir que ainda existe muito 

preconceito tanto na escola como no ambiente familiar, talvez isso ocorra devido à falta de 

informação, de conhecimento, ou até mesmo o medo de não saber lidar com situações assim. É 

crucial para o desenvolvimento da criança que escola e família trabalhem juntas, que sejam 

parceiras, que saibam ouvir e sanar dúvidas de ambas as partes. 

 

Palavras-chave. TDAH. Escola. Família. AEE. 

 

 

INTRODUÇÃO 

De modo geral o conservadorismo das escolas está sendo rompido gradativamente, isso 

ocorre devido a inclusão questionar os modelos ditos ideias, a partir disso produz-se identidades 

e diferenças. A inclusão escolar não possui uma perspectiva do que é chamado normal, não 

atribui identidades e/ou privilégios a um em detrimento de outros, ao contrário, prega-se a 

diferença como resultado de multiplicidade, pois a diversidade é limitada.  

É papel fundamental da escola está preparada para a inclusão, pois  
 

É através da inclusão que a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a 

socialização, a iniciativa e a auto-estima, preparando-se para ser um cidadão 

capaz de enfrentar desafios e participar na construção de um mundo melhor 

independente das diferenças. A escola deve ser capaz de atender seus alunos 

em suas especialidades e singularidades e isso é válido para todos, não só para 

os que possuem algum déficit (SOUZA.ET.AL, 2011, P. 3). 
 

Quando a escola desenvolve seu papel de forma satisfatória é enriquecedor, porém não 

podemos esquecer que, além da escola a criança precisa de um ambiente familiar engajado, 

disposto a contribuir com sua educação e crescimento, visto que a participação dos pais é 

fundamental para o desenvolvimento, aprendizagem e interação da criança no contexto escolar 

(Souza.et.al.2011.p. 3). 
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A educação inclusiva vê a escola como espaço de todos, uma escola em que todos os 

alunos estão inseridos, pois acredita que a escola precisa ser para todos, independentemente das 

necessidades que alguns alunos possam apresentar, precisa ser uma escola das diferenças e não 

uma escola para os diferentes. Em uma escola voltada para as diferenças, é necessário um 

trabalho em conjunto com a família, assim a criança será atendida de forma correta em sua 

diferença. 

A escola inclusiva possui diversos desafios, dentre estes desenvolver uma educação 

capaz de atender a todos, respeitando as diferenças e diversidades, promovendo um ensino de 

qualidade, desta forma contribuir para uma sociedade mais justa. Aqui está o papel do professor 

que precisa ser criativo, buscar cada vez mais conhecimentos, ampliando seu repertório de 

ações e recursos para satisfazer as diferentes necessidades que advém da diversidade de pessoas 

inseridas numa sala de aula[...] (SOUZA, ET AL, 2011, p. 5). 

É importante salientar que a inclusão vai além de colocar a criança na sala de aula, é 

preciso que a mesma possa interagir com os colegas em sala, mas também com a sociedade da 

qual participa. Educar é um trabalho árduo, é necessário um olhar sensível, o professor precisa 

ir além de seus conhecimentos teóricos para compreender a necessidade de cada um. 

Souza (et.al.2011) assegura que  

 
No contexto da inclusão educacional de crianças com necessidades especiais 

é fundamental que a criança seja vista como criança, não lhe negando sua 

diferença ou característica orgânica, mas nunca se deve supervalorizar esse  

fator e resumir uma ação a uma única característica[...] (SOUZA, et al, 201, 

p. 4).  
 

 Assim podemos compreender que a necessidade da criança não pode torna-la uma 

vítima, mas transformar sua realidade para que possa conviver com as suas diferenças e com a 

do outro, é necessário compreender a necessidade como fonte de superação, e não o contrário. 

Os transtornos neurobiológicos estão cada vez mais comuns, crianças e adolescentes são 

acometidas por diversas formas de dificuldade de aprendizagem, dificuldades essas que muitas 

vezes não são tratadas da forma correta, o que dificulta ainda mais o processo de aprendizagem, 

as causas são diversas, variam e nem sempre estão isoladas.   

Torres (et.al. 2016) afirma que  
 

A dificuldade de aprendizagem é uma realidade que vem fazendo parte dos 

debates e reflexões no âmbito da educação pública brasileira, mas ainda tem 

pouco destaque no cenário das prioridades das políticas públicas e 

educacionais, uma vez que os profissionais ainda não estão aptos para 

identificar quando uma criança realmente apresenta uma dificuldade no 

aprendizado, pois os programas são escassos para orientá- los neste 

seguimento ainda rodeado de preconceitos. (TORRES, et al, 2016, p.2). 

 

Apesar da dificuldade de aprendizagem ser um problema real, não recebe a atenção 

necessária, o que dificulta o processo de ensino aprendizagem da criança, tanto na escola como 

além deste espaço.  

A aprendizagem é um processo natural do ser humano, porém em alguns casos surgem 

dificuldades, que podem ser superadas com auxílio do professor e da família, em outros casos 

o problema pode ser recorrente, e uma dificuldade vai ocasionando outra, dificuldade de 

aprendizagem é em alguns casos comparada a transtorno de aprendizagem. 

É importante lembrar que transtorno difere um pouco de dificuldade, a dificuldade está 

mais relacionada com fatores transitórios da vida da criança, ou seja, uma mudança na vida e/ou 

na rotina, já o transtorno é algo mais persistente, que está na vida do aluno desde sempre, e isso 

pode ser notado observando seu histórico escolar. 
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Para Mano (et al, 2015):  

 
Os problemas de ordem biológica estão relacionados à condição clínica do 

aluno, isto é, são problemas de ordem neurológica que justificam o atraso 

na aquisição dos conteúdos escolares. Nesse caso, o aluno apresentará 

dificuldades de aprendizagem, mas de caráter mais permanente, uma vez 

que é algo intrínseco ao sujeito (MANO, et al, 2015, p. 3). 

 

Assim podemos compreender o transtorno como algo presente em todo processo de 

ensino aprendizagem, enquanto a dificuldade pode ser superada de forma mais rápida, o 

transtorno requer mais tempo. 

O transtorno tratado neste artigo é o TDAH, que caracteriza-se por fatores do 

neurodesenvolvimento, possui níveis prejudiciais de desatenção e/ou hiperatividade-

impulsividade. Crianças com esse transtorno não conseguem manter a atenção e a organização, 

mesmo em tarefas fáceis e quando associado à hiperatividade, além de não manter um nível de 

atenção esperado a criança ainda é inquieta, não consegue ficar sentada, não desenvolve e nem 

participa das atividades propostas de forma satisfatória.  

Segundo Machado (et al, 2007)  

 
A hiperatividade é denominada de “desordem do déficit de atenção” e se 

baseia nos sintomas de desatenção (pessoa muito distraída) e hiperatividade 

(pessoa muito ativa, agitada além do comum). Para haver um diagnóstico 

desse transtorno, esses sintomas devem interferir significativamente na vida 

da criança[...] (MACHADO, et al, 2007, p. 3). 
 

As características comportamentais do TDAH são confundidas com mau 

comportamento, o que dificulta seu diagnóstico, tratamento e muitas vezes aceitação por parte 

da família. 

Um dos maiores empasses é a aceitação da família, ainda existe muito preconceito em 

torno de pensar o outro como um ser que precisa de maior cuidado, em seguida a falta de 

estrutura da escola, que muitas vezes não possui uma sala de recursos, não produz material, e 

ainda a falta de interesse de alguns profissionais. Esses fatores combinados tornam o processo 

mais difícil e o maior prejudicado é sempre a criança. 

Sendo assim é necessária a intervenção da família e da escola, juntamente com o 

profissional do AEE e demais profissionais de acordo com a necessidade, para assegurar que a 

criança tenha a oportunidade de se desenvolver de forma satisfatória, até mesmo por que é um 

direito instituído em lei.  

 

METODOLOGIA 

 

Diante da proposta de estudo desse trabalho que é o Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) caracterizado por (Silva.et.al.2015) como um “transtorno 

neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e, frequentemente, acompanha o 

indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e 

impulsividade”, transtorno esse que precisa ser tratado para que a criança não seja prejudicada 

no ambiente escolar e social.  

É necessário destacar a metodologia como essencial para o bom desenvolvimento da 

pesquisa, pois é aqui que abordamos a forma de coleta de dados e como os mesmos vão ser 

trabalhados.   
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Pretende-se investigar como o TDAH é tratado pela escola, como se dar a relação com 

a família e quais as formas de tratar o transtorno mais utilizadas, para estudo deste problema 

contamos com as considerações de Ludke e André (1986), quando destacam que, 

 
Para se realizar uma pesquisa é preciso promover um confronto entre os dados, 

as evidência, as informações coletadas sobre determinado assunto e 

conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Em geral isso se faz a partir 

do estudo de um problema, que ao mesmo tempo, desperta o interesse do 

pesquisador e limita suas atividades de pesquisa, a uma determinada porção 

do saber, a qual ele se compromete a construir naquele momento. Trata-se 

assim de uma ocasião privilegiada, reunindo o pensamento e a ação, de uma 

pessoa ou de um grupo, no esforço de elaborar o conhecimento de aspectos da 

realidade que deverão servir para a composição de soluções propostas aos seus 

problemas. (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p.1-2). 

 

A metodologia foi realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica, tomando como 

base alguns teóricos para dar embasamento ao texto e também qualitativa que de acordo com 

Bogdan e Biklen (1982 apud MENGA; ANDRÉ, 1986, p. 11): “a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento”. Além disso foi realizada entrevista semiestruturada, para isto contamos com a 

colaboração de uma professora do AEE, que também é psicopedagoga e atua na área desde 

2012, visto que a nossa problemática é compreender o que é o TDAH e como ele é tratado seja 

na escola, no AEE e no ambiente familiar o nosso questionário passou por questões que vão 

desde a formação profissional de professores até a relação família X escola X AEE, para 

entendermos como se dá esse processo. A entrevista foi realizada em apenas um encontro, no 

ambiente de trabalho da professora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante do transtorno a ser estudado neste trabalho, que é o TDAH julgamos conveniente 

o trabalho com entrevista, entrevista essa direcionada a um profissional do AEE, onde 

buscamos compreender o que é o TDAH, quais as formas de trabalho mais usadas no 

desenvolvimento de uma criança acometida com o transtorno, a relação família X escola, as 

maiores dificuldades, dentre outros pontos. 

Sabemos que é cada vez mais necessário profissionais que possam ajudar no 

desenvolvimento de crianças com transtornos de desenvolvimento, a nossa entrevista contou 

com uma profissional que está na área do AEE desde 2015, mas é psicopedagoga desde 2012, 

a professora atende tanto em sala de AEE como na psicopedagogia e nos assegura que a 

dificuldade é imensa, mas que com trabalho é possível transformar uma realidade tornando-a 

mais fácil. 

Quando perguntamos sobre a formação docente, como a mesma considerava a formação 

docente no tocante as necessidades educacionais especiais, ela afirma que a universidade não 

mostra muitos meios de trabalho com realidades assim, que existe uma vasta teoria, mas a 

pratica deixa a desejar, não sabe se por conta do tempo ou se existem outros fatores, o fato é 

que sua experiência tanto em sala regular, como na psicopedagogia e no AEE lhe fazem 

perceber que é preciso saber mais sobre como lidar com crianças que precisam de maior 

atenção. 

Considerando que a formação docente deixa a desejar, questionamos sobre a relação do 

professor da sala regular com o professor do AEE, a professora afirma que: 
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Os professores confundem a função do professor do AEE, acreditando que o 

aluno é somente do AEE, sendo que o AEE é frequentado apenas no contra 

turno, duas vezes por semana. Os professores também acreditam que o 

professor de AEE deve ir a sala, mas isso só acontece em casos de extrema 

necessidade, por exemplo: um surto, porém não é função do AEE está na sala.  

 

Talvez esse equívoco aconteça bastante devido a pouca informação/formação que a 

academia proporciona, porém não é uma desculpa para que o profissional não possa aprender 

sobre as necessidades que lhe rodeiam, principalmente com a realidade na qual estamos 

inseridos. É uma necessidade o professor buscar mais, tanto em formação, quanto em 

informação, maneiras de lidar com o diferente, atitudes que o farão crescer enquanto 

profissional e enquanto ser humano. 

Como bem afirma (Pinheiro, et. al.2015) “a importância de discutir esse problema é 

entende que a responsabilidade da educação dos alunos com NEE não é somente dos 

professores do AEE, mas de toda uma estrutura de gestão educacional e escolar”, ou seja, 

diálogos são bem vindos para que fique claro o papel de cada um na formação de uma criança 

com NEE, proporcionando assim um aprendizado satisfatório e um trabalho prazeroso. 

Diante do nosso objeto de estudo que é o TDAH, questionamos a professora sobre o 

transtorno e ela diz que o TDAH é  

 
Transtorno neurobiológico que afeta desde a infância, sintomas relacionados 

a falta de atenção concentração, impulsividade (não é todo aluno que apresenta 

um comportamento impulsivo). Existem mais ou menos nove sintomas que 

devem ser recorrentes em qualquer ambiente para que o aluno seja 

diagnosticado com TDAH, a causa não é definida, mas pode ser por fatores 

ambientais, genéticos, não tem cura, mas o tratamento consegue conter 

determinados impulsos e desenvolver outros. 

 
Quando questionamos sobre as formas de tratamento a professora responde que 

“depende de cada caso, de cada necessidade, geralmente usa-se muito o lúdico (jogos que 

demandem atenção, concentração, raciocínio e memória, caso seja hiperativo adapta-se, e na 

sala “regular” inserir o aluno a atividades que demandem movimento, atenção, 

responsabilidade)”. 

Questionamos também sobre as maiores dificuldade de um aluno com TDAH, se as 

dificuldades estariam relacionadas a uma disciplina específica, a professora assegura que não, 

a dificuldade de um aluno com TDAH não está em uma disciplina específica, mas na sua 

capacidade de concentração, se ele conseguir se concentrar, realiza qualquer atividade sem 

maiores empecilhos.  

Um dos pontos mais delicados no qual tocamos, talvez seja a relação com os pais, que 

muitas vezes não aceitam as necessidades da criança e por inocência ou ignorância, acabam 

prejudicando o desenvolvimento satisfatório do aluno. Neste quesito a professora nos assegura 

que a relação família X escola X AEE “ainda é um obstáculo, a família ainda é preconceituosa. 

Quando se consegue chegar até a família à terapia funciona 90%, pois cabe a família também 

algumas tarefas. Em alguns casos é necessário recorrer a órgãos que protejam a criança para 

assegurar que ela tenha atendimento”. 

Silva.et.al. atesta que: 

 
Sabemos que a relação família e escola é fundamental ao desenvolvimento de 

qualquer criança, sobretudo para as que têm TDAH. As duas devem participar 

juntas no desenvolvimento da criança; a falta de integração entre a família e a 

escola faz com que ambas fiquem alheias às dificuldades que a criança possa 

estar enfrentando. (2015, p. 6). 
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E ainda: 

 

Quando a família e a escola trabalham juntas com a criança com TDAH, elas 

auxiliam no seu tratamento, na sua socialização, não se esquecendo, porém, 

de que impor limites é necessário, pois essa criança vive numa sociedade cheia 

de regras e não se deve prevalecer dessa patologia para agredir, para complicar 

a vida dos outros, visto que, hoje em dia, com o avanço das pesquisas sobre a 

hiperatividade, o tratamento ameniza bastante os sintomas, proporcionando à 

criança com TDAH uma vida mais tranquila. Mas o tratamento só é eficaz 

quando há essa parceria, pais e escola juntos auxiliando a criança a superar 

sua dificuldade de aprendizagem. (2015, p.6) 

 
Diante disto compreendemos que apesar de não ser uma relação fácil devido a muitos 

fatores, entre eles o preconceito, a falta de informação e aceitação dos pais, ou até mesmo a 

escola que não busca essa relação, é essa relação à chave de resposta para que a criança seja 

atendida como merece e assim se desenvolver satisfatoriamente. É preciso entender que as 

dificuldades podem ser superadas se o trabalho for realizado em conjunto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Transtorno do Defict de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é cada vez mais comum, 

embora ainda não seja diagnosticado de maneira rápida, devido as suas propriedades, e quando 

a escola consegue identificar, inicia-se um novo desafio, comunicar e tentar que a família 

compreenda. 

A família possuí um importante papel no ensino aprendizagem da criança, porém muitas 

vezes faz da escola um depósito, coloca a criança e atribui a mesma toda responsabilidade 

educacional do ser que está formando suas capacidades intelectuais e emocionais, é importante 

lembrar que um trabalho em conjunto vai gerar melhores resultados. 

É relevante salientar que o ambiente e as condições podem influenciar na aprendizagem, 

crianças que são bem cuidadas desde o ventre tem mais chances de ter uma vida saudável, do 

contrário é possível que desenvolva alguma dificuldade ou transtorno, como é o caso do TDAH. 

Diante do exposto nas discussões acima e de acordo com os autores citados, concluímos 

que o TDAH é um transtorno comum que muitas vezes não é notado pela família ou pela escola, 

ou até mesmo que esses órgãos muitas vezes se esquivam, admitir que precisamos de ajuda é 

complicado principalmente quando não conhecemos o terreno no qual se pisa. 

Concluímos também que quando o oposto acontece o resultado é satisfatório, ou seja, 

quando escola e família caminham juntas com um objetivo comum, o processo se torna mais 

simples e as consequências são inevitáveis. 

 
REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

23 dez. 1996. 

 

DANTAS, Lilianne Moreira. Costa, Lidsay Loureiro da.  A Relação entre as Práticas 

Pedagógicas do AEE e da Sala de Aula Comum em uma Escola Pública Regular de 

Horizonte/CE. CINTEDI. Campina Grande/PB,2014. 

 



25 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

LUDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. A. 1986. Pesquisas em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU.  

 

PINHEIRO, Daiane. Duarte, Sabrina Maiara de Sousa.  Professores de AEE e Professores de 

Sala de Aula Regular: Articulações, Avaliações e Efeitos sobre o Ensino-Aprendizagem 

de Alunos Incluídos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. SBECE. Canoas/RS, 2015. 

 

SILVA, Bruna Carla Miranda da. Silva, Franciele Sales da. Santos, Lorraine Kathleen dos. 

Sant´Anna, Vera Lucia Lins. Família e Escola na Aprendizagem da Criança com TDAH: a 

necessidade de uma parceria ativa e produtiva. Pedagogia em Ação. Revista Eletrônica do 

Curso de Pedagogia da PUC Minas.  V. 7, N. 1 (2015) Minas Gerais/MG, 2015. 

 

SOUZA, Aline de Jesus. Passos, Carla Michele Batista. Lisboa, Geise dos Santos. Sousa, 

Luciene Santos de. Carneiro, Telmária Cana Brasil. A Inclusão de Crianças Portadoras de 

Necessidades Especiais e os Desafios do Docente em Lidar com Isso. Cairu em Revista. 

Revista da Fundação Visconde de Cairu (FVC). N° 0, Ano I. out/nov 2011. 

 

TORRES. Niquele Leite. Soares, Tathiana Santos. Conceição, Fabio Henrique Gonçalves.  

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM: além do Muro Escolar. II Encontro Científico 

Multidisciplinar da Faculdade Amadeus/ FAMA. 17 e 18 de maio de 2016. ISSN 2358-0070. 

Aracaju/SE. 

 

MANO, Amanda de Matos Pereira. Marchello, Angela Maria dos Santos. DIFICULDADES 

E DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM NA CONCEPÇÃO DE PROFESSORES DE 

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. Revista Científica Eletrônica da 

Pedagogia. Ano VIII. N°25. Julho de 2015. 

 

MACHADO, Lígia de Fátima Jacomini. Cezar, Marisa Jesus de Canini. Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em Crianças- Reflexões Iniciais. Faculdade Maringá. 

Instituto Paranaense de Ensino. Maringá, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

CAMINHOS E DESCAMINHOS NA EDUCAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA SURDOS: a marcação de plural 

 

Marília Daniela Pereira Lino6 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar e discutir os desafios de ensino da marcação 

de plural da língua portuguesa voltado para alunos surdos. Abordaremos também alguns 

problemas relacionados a educação geral do português para surdos, mas nos deteremos 

objetivamente a marcação do plural. Dessa forma, iremos propor algumas estratégias de forma 

adaptada com o intuito de melhorar o ensino do surdo. Embasamo-nos na concepção de alguns 

autores, como Machado (2002), quando esta defende a capacidade dos alunos surdos, além de 

retomarmos algumas leis relacionadas a Libras. A metodologia utilizada para este estudo foi a 

utilização de duas atividades de marcação de plural, com dois alunos surdos universitários, uma 

voltada inicialmente para ouvintes e outra adaptada, por nós proposta; realizamos ainda uma 

entrevista com os alunos que realizaram as atividades, para que estes pudessem relatar a opinião 

sobre a eficiência de cada atividade proposta. A análise dos dados obtidos deixou clara a 

necessidade de uma maior atenção na elaboração de atividades para alunos surdos, uma vez que 

isso poderá definir o desempenho do aluno e, consequentemente, seus caminhos acadêmicos 

e/ou profissionais. Apesar de ser um tema pouco abordado, torna-se de extrema importância, 

na medida em que são estudos como este que irão ajudar o aluno surdo a desenvolver fluência 

na modalidade escrita da língua portuguesa e ter acesso pleno ao seu exercício de cidadania. 

 

Palavras-Chave: Estratégias. Plural. Surdos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho originou-se da necessidade de materiais e conteúdos aprofundados na área 

de ensino de português para surdos. Assim, tivemos o intuito de construir um material que 

pudesse ser proposto para subsidiar esses alunos, como forma de alternativa possível para a 

didatização do conteúdo de marcação do plural do português, fazendo com que eles aprendam 

de uma forma mais clara e fácil. 

  Muitos alunos surdos chegam ao ensino superior ainda com um baixo nível de 

conhecimento sobre a gramática do português, por problemas que estão presentes na base, ou 

seja, no ensino fundamental e médio, pela falta de preparo dos profissionais e de estrutura 

adequada para o seu acolhimento. Lembramos que, além de Libras não integralizar as 

disciplinas de educação básica, esses professores da rede regular de ensino, em sua maioria, 

não tiveram a qualificação de como inserir esses alunos dentro de sala, quando a maior parte 

dos alunos é ouvinte. Dessa forma, as metodologias usadas em sala de aula não são pensadas 

levando-se em consideração os surdos, mas tão somente os ouvintes. 

                                                           
6 Graduanda em Letras Libras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, E-mail: 

marilia_daniela@outlook.com; 
7Graduanda em Letras Libras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, E-mail: 

rafaeleramona@hotmail.com; 
8 Professora orientadora, do departamento de Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido. Email: gabrielle.leite@ufersa.edu.br 
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Considerando que o português é a disciplina que torna acessível outros conhecimentos, 

enfatizamos a necessidade de haver uma maior preocupação em pensar métodos e práticas para 

o seu aprendizado efetivo pelos sujeitos surdos. Abordaremos, aqui, a marcação do plural, na 

medida em que alguns alunos surdos ainda encontram dificuldades nessa questão. Para isso, 

traremos duas atividades para avaliar o nível de conhecimento de três alunos surdos: a primeira 

voltada para ouvintes e a segunda adaptada para alunos surdos. Assim, pretendemos observar 

o desempenho de cada um e avaliar a eficiência das atividades e da proposta de adaptação. 

 

EDUCAÇÃO: desafios de ensino e aprendizagem da marcação de plural 

 

A educação em muitas escolas ainda assume um papel tradicional, afetando diretamente 

os alunos surdos que estão inseridos em seu meio, isto porque, apresentam metodologias que 

não suprem as necessidades de todos os alunos, mas que tem como principal objetivo repassar 

mecanicamente o conteúdo. Então, no processo de aprendizagem, muitos surdos usam como 

método a memorização superficial, ou seja, decoram os conteúdos sem uma construção de 

sentido profícua e, por isso, encontram tantas dificuldades ao entrar no nível superior.  

Como normalmente a primeira língua ou língua natural (doravante, L1) dos surdos é a 

Libras e só depois, embasados nessa primeira língua, é que se dá a aprendizagem do português, 

eles compreendem perfeitamente como e quando usar o plural de acordo com a gramática da 

Libras mas no português, não apresentam a mesma facilidade para a sua marcação, devido a 

principalmente existir uma variedade de regras distintas da sua língua natural que não lhes foi 

devidamente apresentada. É importante ressaltar que não são todos os surdos que apresentam 

as mesmas dificuldades, dependerá muito de como foi o seu ensino regular.  

Sobre a questão do ensino de português, é notório como geralmente os professores 

passam as atividades em sala, voltadas principalmente para o público ouvinte. Assim, 

naturalmente, alguns surdos não conseguem acompanhar como os outros colegas, sentem 

dificuldades em aprender o conteúdo, pois trata-se, para eles, de outra língua (L2), bem como 

não podem apreender questões transmitidas por meio da oralidade, já que não possuem a 

audição - mas isso não se torna uma deficiência e muito menos diminui a capacidade intelectual 

dos mesmos, apenas cria uma especificidade que precisa ser levada em consideração na hora 

de elaborar métodos de ensino. Segundo Machado: 

 
“por meio da língua de sinais, o Surdo é capaz de produzir conhecimentos tão 

organizados quanto os ouvintes, não podendo o mesmo ser considerado 

incapaz, a partir do puro dado orgânico que implica a incapacidade de ouvir” 

(MACHADO apud ALMEIDA, 2015, p.15). 
 

Assim, é importante salientar que os surdos têm a mesma capacidade que os ouvintes 

para aprender qualquer conteúdo, mas, para isso, é necessário o esforço do professor em buscar 

novos meios de ensino, além de passar a dar uma maior atenção para as especificidades desse 

público, pois já basta estar inseridos em um sistema que, em si mesmo, é deficiente.  

Trataremos nesse artigo da marcação de plural, que aparentemente não é um assunto de 

muita complexidade, mas, com base nos resultados obtidos em uma das atividades aplicadas 

em nossa pesquisa, verificamos, em algumas questões, como houve dificuldades por parte de 

alguns surdos que já estão cursando uma graduação. Nossa hipótese é de quem dos principais 

motivos que causam essa dificuldade é que a atividade era totalmente voltada para ouvintes. 

Queremos aqui argumentar que essas são falhas de ensino que, com a contribuição de pesquisas 

voltadas para a questão de ensino de português como segunda língua para surdos, podem 

minimizar esse desafio. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO: desconstruindo barreiras 
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Segundo a lei N° 13.146, de 6 de julho de 2015. Art. 1°, é instituída a Lei Brasileira de 

inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da pessoa com deficiência), destinada a assegurar 

e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Sabemos que o sujeito 

surdo é um sujeito que sofre/precisa de atenção específica, dentro e fora do âmbito escolar. 

Percebemos que o insucesso da educação desses sujeitos até o momento não é de 

responsabilidade exclusiva do professor que não adapta simplesmente suas aulas, mas sim do 

próprio sistema educacional que é falho em inserir os surdos, incluindo problemas que são 

detectados há muito tempo, como a falta de investimentos e estrutura. Porém não podemos 

deixar de enaltecer o papel importante do professor dentro da sala de aula, sendo um fator 

decisivo para que essa inclusão de fato aconteça entre os alunos ouvintes e os surdos. 

Vale salientar que a comunidade surda apresenta uma rica diversidade de conhecimento 

e informações sistematizados em sua língua, geralmente por meio de sua bagagem 

sociocultural, assim como ocorre com a língua portuguesa, e apresenta igualmente normas e 

regras gramaticais. Por isso, o professor precisa ter conhecimento de Libras para conseguir 

adaptar eficientemente métodos de ensino, com estratégias adequadas para ensinar os alunos 

surdos. 

No decorrer da elaboração deste artigo, percebemos que criar estratégia para o ensino 

de português para os surdos não é tarefa fácil: requer planejamento, dedicação e conhecimento 

das dificuldades enfrentadas por estes alunos. Materiais com o uso de imagem são necessários 

no auxílio de ensino, tendo em vista que a Libras é uma língua visual e que o indivíduo surdo 

aprende principalmente por meio desse recurso. 

Outro papel importante na inclusão adequada desses sujeitos dentro de sala de aula é o 

do tradutor-intérprete. A Lei 12.319, de 1° de setembro de 2010, regulamenta a profissão de 

tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais Libras, dentro da sociedade, a serviço da 

inclusão dos surdos. Porém ter a presença do intérprete em sala de aula não tira a 

responsabilidade do professor em ter métodos de ensino voltados para aquele aluno. A presença 

deste profissional tem o intuito de fazer a mediação entre aluno e professor, permitindo que a 

informação chegue até ele, ultrapassando as barreiras da diferença de línguas. Haver essa 

parceria entre esses três é fundamental, no quadro do ensino de surdos. 

 

ENSINO DE MARCAÇÃO DE PLURAL: um estudo de caso 

 

O objetivo principal deste artigo foi verificar o nível de conhecimento de dois alunos 

surdos universitários potiguares da Universidade Federal Rural do Semi Árido, sobre a 

marcação de plural em língua portuguesa, na modalidade escrita, identificando possíveis 

dificuldades, para que assim pudéssemos procurar estratégias que ajudassem a melhorar o 

desempenho deles no uso do português em suas práticas de escrita. Pretendemos também 

identificar alguns problemas que ocorrem no processo de ensino com a simples transposição de 

atividades não adaptadas para esse público, com o intuito de proporcionar uma reflexão a esse 

respeito e suscitar novas ideias para as práticas de ensino de português para surdos. 

Para tanto, utilizamos um material didático já aplicado para o ensino da marcação do 

plural em língua portuguesa. Esperamos com ele identificar as principais dificuldades dos 

participantes de nossa pesquisa, quanto ao tópico gramatical selecionado em nosso recorte, e, 

utilizando-os como amostragem das dificuldades de surdos com o tema, pensar estratégias 

específicas de ensino adaptadas. 

Identificamos cada um dos participantes com nomes fictícios, para preservar suas 

privacidades. Assim, chamaremos a primeira participante de Ana e o segundo, de Bruno. Para 

melhor caracterização desses sujeitos, importa saber que Ana reside no município de 
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Mossoró/RN e cursa Letras Libras. Já Bruno também reside em Mossoró/RN, mas está 

cursando Educação Física.  

A primeira atividade aplicada, para o nosso estudo, foi por nós criada, tendo como base 

exercícios voltadas para crianças ouvintes: não exploramos a utilização de recursos visuais, 

como o uso de imagens, justamente com o intuito de analisar que resultados seriam obtidos 

pelos alunos surdos. A atividade é constituída de seis questões, em que em cada uma delas é 

solicitada a construção das formas plurais das palavras ou sua identificação.  A imagem 1, a 

seguir, corresponde ao modelo dessa atividade. 

Após a realização dessa atividade, foi realizada uma pequena entrevista com Ana e 

Bruno, para saber a avaliação de cada um quanto a essa atividade, constituída basicamente das 

seguintes perguntas:  

1) Quais foram as dificuldades ao realizar a atividade? 

2) O que falta ou pode ser melhorado na atividade? 

Após esse questionário, a partir das respostas obtidas e da avaliação deles, criamos uma 

segunda atividade, empenhada em minimizar as dificuldades da primeira e atender às 

necessidades que foram explicitadas pelos surdos. Isto é, nessa nova atividade de cinco 

questões, buscamos explorar mais os recursos visuais, acrescentando em cada uma dela imagens 

que estavam contextualizadas com os enunciados, bem como também procuramos reduzir a 

utilização de linguagem verbal desnecessária, ou seja, fomos mais objetivas. Podemos ver o 

modelo dessa segunda atividade na imagem 2. 

 

 
 

Imagem 1. Fonte: arquivo pessoal. 
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Imagem 2. Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

RESULTADOS 

 

Na primeira atividade feita com a aluna Ana, pudemos identificar que houve um pouco 

de dificuldade. Um dos motivos disso é que ela não leu todos os enunciados das questões, tendo 

assim dificuldades em realizar os comandos sem o contexto necessário. Em algumas questões, 

ela não conseguiu construir as formas plurais corretamente. Outro ponto notável é de que ela 

não se sentia segura com suas respostas, pois perguntava em algumas se a questão estava correta 

ou não. 

Algumas respostas da aluna Ana na primeira atividade podem ser observadas nas 

imagens a seguir:                      
 

Imagem 3. Fonte: arquivo pessoal. Imagem 4. Fonte: arquivo pessoal. 
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Já os resultados da atividade realizada pelo aluno Bruno podem ser observados nas 

seguintes imagens: 
Imagem 5. Fonte: arquivo pessoal 

Imagem 6. Fonte: arquivo pessoal.   Imagem 7. Fonte: arquivo pessoal. 
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Então, notamos que ele também sentiu dificuldades bem semelhantes às da aluna Ana. 

A seguir, mostraremos os erros encontrados na questão número 2, respondida pelos dois alunos, 

Ana e Bruno. 

Na segunda questão, como é possível perceber, os erros foram cometidos por haver 

apenas a presença do “S” que, como marca de plural mais comum, induziu os participantes à 

ideia de já estar no plural. No entanto, Ana conseguiu responder uma das alternativas 

corretamente, com as devidas adequações. 

Na questão 3, por outro lado, mesmo não contendo o uso da imagem, mas sendo 

constituída de uma frase mais simples, verbalmente objetiva, com duas opções apenas de 

resposta, uma mostrando o singular e a outra o plural, tornou-se para eles mais fácil de 

responder - assim como também a questão 5. 

Após esse questionário, a partir das respostas obtidas e da avaliação deles, criamos uma 

segunda atividade, empenhada em minimizar as dificuldades da primeira e atender às 

necessidades que foram explicitadas pelos surdos. Isto é, nessa nova atividade de cinco 

questões, buscamos explorar mais os recursos visuais, acrescentando em cada uma dela imagens 

que estavam contextualizadas com os enunciados, bem como também procuramos reduzir a 

utilização de linguagem verbal desnecessária, ou seja, fomos mais objetivas. 

Na segunda atividade adaptada, com base na identificação dessas dificuldades deles e 

em suas opiniões posteriores, eles obtiveram um resultado mais positivo, o que nos leva 

acreditar que se tornou mais fácil de responder. Procuramos construir comandos curtos e 

simples, de maneira semelhante à pergunta da atividade anterior que eles acertaram, e agora 

acrescentando o uso da imagem, a atividade se tornou de mais fácil compreensão e lhes deu 

mais segurança para responder. 

No jogo das palavras, no começo, eles sentiram um pouco de dificuldades em 

compreender, mas responderam de forma correta e gostaram do desafio de juntar as palavras e 

formar a frase. 

 
Imagem 8. Fonte: arquivo pessoal. 

 

Observemos nas imagens 7 e 8 as respostas da aluna Ana e do aluno Bruno. Com isso, 

percebemos uma grande evolução nos resultados, com uso das imagens e frases reduzidas foi 
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possível melhorar a contextualização e consequentemente suas respectivas respostas, assim 

encontramos de fato um avanço para o desempenho dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo foi observado o papel do professor enquanto agente transformador e 

também as dificuldades encontradas pelos alunos surdos no uso da língua portuguesa em suas 

práticas de escritas. Vale mencionar que o ensino ultrapassa a ideia de apenas repassar o 

conteúdo: o professor tem uma tarefa maior de pensar nas necessidades de seus alunos, 

objetivando proporcionar aos alunos que estes aprendam os conteúdos ministrados nas 

disciplinas e que estes aperfeiçoem a sua experiência no mundo e seu exercício de cidadania. 

 Em relação ao nosso estudo de caso, embora tenhamos obtido sucesso em tornar mais 

objetivas as questões, explorando mais os recursos visuais, não podemos afirmar que esse tipo 

de método irá funcionar para todos os alunos surdos. No entanto, acreditamos ser uma proposta 

possível e um passo para que ocorra de fato mudanças positivas no ensino de português para 

surdos.  

Acreditamos que é fundamental que professores com alunos surdo sejam 

adequadamente capacitados para analisar as dificuldades e necessidades desse público, para 

criar novas estratégias de ensino, bem como metodologias que sejam voltadas tanto para surdos 

quanto para ouvintes, promovendo, dessa forma, inclusão e igualdade.  

Neste trabalho, tivemos o objetivo de propor uma alternativa de ensino do português 

para esses alunos. O desenvolvimento deste trabalho permitiu a aplicação de uma metodologia 

simples, pois o propósito principal era o de identificar e analisar as dificuldades encontradas 

por esses alunos que estão cursando o ensino superior e que ainda apresentam certa falta de 

compreensão no uso do plural e, por meio disto, sugerir e testar soluções para um melhor 

desenvolvimento desse tópico gramatical, tendo em vista que para muitos apenas o uso do 

fonema "S" já seria suficiente para transpor uma palavra ou frase para o plural. 

Através de questionários analisados, conseguimos alcançar o objetivo central deste 

artigo, identificando os problemas do sujeito surdo que não são somente delineados por 

questões sociais como idade ou nível de escolaridade, mas principalmente pela defasagem de 

aprendizagem e conhecimento provindos de uma educação básica comprometida pelas suas 

limitações.  

Por fim, queremos destacar que se é indispensável promover o diálogo com o próprio 

aluno para ouvir suas dificuldades e necessidades: ninguém melhor do que eles próprios podem 

descrever essas questões com precisão e, muitas vezes, também são os mais eficientes em 

propor soluções que facilitem a sua aprendizagem. 
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RESUMO 

A matrícula de alunos com necessidades especiais é algo cada vez mais comum e obrigatório 

nas escolas de ensino regular. Entender e compreender o processo de interação e aprendizagem 

de um indivíduo com autismo no ambiente escolar é algo necessário e, ao mesmo tempo, 

requer comprometimento e dedicação dos profissionais envolvidos em promover a educação 

inclusiva. Perante o fenômeno social que tem se respaldado a educação, inclusive, o discurso 

próprio do educar para integrar tem proporcionado à criação e a reformulação de teorias que 

coexistem com as mais diversas áreas do conhecimento humano. Para estas, muitos são os 

sobressaltos científicos, coadjuvantes até então do fazer para promover, mas muito embora 

alicerçadas em realidades incoerentes, o desafio de relevar o diferente torna-se, ainda, e 

sempre convidativo dialogar sobre as divergentes características que convergem sobre o 

comportamento do outro como sendo a nossa própria maneira de ser e de interagir com o 

espaço em que estamos inseridos. Tendo em vista que o atendimento especializado, para 

corresponder os pressupostos da inclusão, reconhece pela sua disponibilidade científica e 

legal, as diferentes necessidades especiais do educando, que é de se valer pelas suas 

especificidades para poder chegar a suas distinções, pois é delas que se convergem o 

aproveitamento sobre o ato institucional de educar. Por este motivo, o presente trabalho, tem 

por objetivo analisar a interação e a aprendizagem da criança com autismo no ambiente 

escolar, identificar as dificuldades de socialização deste aluno, como também, os processos de 

comunicação desenvolvido pelo educador. Observou-se que ele apenas está inserido, mas não 

está incluído no contexto educacional, pois apresenta muitos problemas de interação com os 

seus colegas, assim como a inadequação da prática pedagógica utilizada pela professora para 

promover o seu aprendizado. A presente pesquisa busca entender como se dá a interação e 

aprendizagem da criança com autismo no ambiente escolar nos anos iniciais, da Creche 

Municipal 

 

 _______________ 
 ¹ Aluno do curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte-CAP/UERN. E-mail: marcileneoliveiralima@hotmail.com 

Ambrosina de Alencar, localizada no município de Umarizal-RN, sendo o lócus da pesquisa, nesta perspectiva, 

a educação infantil nos anos iniciais. Acredita-se que o estudo apresentado possa vir a contribuir para futuras 

pesquisas e reflexões sobre o desenvolvimento e permanência do aluno autista no ambiente escolar de modo a 

colaborar com seu avanço intelectual e sua socialização.    

 

Palavras-chave: Autismo. Interação. Aprendizagem. Prática pedagógica. Ambiente escolar. 

 

 

INTRODUÇÃO 

            Perante o fenômeno social que tem se respaldado a educação, inclusive, o discurso 

próprio do educar para integrar tem proporcionado à criação e a reformulação de teorias que 

coexistem com as mais diversas áreas do conhecimento humano. Para estas, muitos são os 

sobressaltos científicos, coadjuvantes até então do fazer para promover, mas muito embora 

alicerçadas em realidades incoerentes, o desafio de relevar o diferente torna-se, ainda, e sempre 

convidativo dialogar sobre as divergentes características que convergem sobre o 

mailto:marcileneoliveiralima@hotmail.com
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comportamento do outro como sendo a nossa própria maneira de ser e de interagir com o espaço 

em que estamos inseridos.  

Tendo em vista que o atendimento especializado, para corresponder os pressupostos da 

inclusão, reconhece pela sua disponibilidade científica e legal, as diferentes necessidades 

especiais do educando, que é de se valer pelas suas especificidades para poder chegar a suas 

distinções, pois é delas que se convergem o aproveitamento sobre o ato institucional de educar. 

 Conforme consta no documento saberes e práticas da inclusão: recomendações para 

a construção de escolas inclusivas, organizado pelo MEC, muitas são suas variantes, das quais 

são citadas as deficiências mentais, física/neuromotoras, visuais, auditivas, as de transtornos 

globais do desenvolvimento e as de superdotação ou altas habilidades. Não cabe aqui, frente a 

essas distinções, relevar suas especificidades de cunho pedagógico, mas sim situar dentro de 

um contexto mais amplo a fala que se queira enfatizar no início desta discussão, de que há sim 

o conhecimento próprio e adequado para considerar e desmembrar os agouros históricos do 

senso comum sobre a prática social e educativa que é de direito desses sujeitos, dos portadores 

de necessidades especiais, que se encontram dentro desta esfera. 

 Para tanto, releva-se o espaço pedagógico como oriundos do fazer para integrar e 

transformar. Mas como isso se daria? Para o melhor desenvolvimento deste trabalho, buscou-

se realizar uma pesquisa de campo na cidade de Umarizal - Rio Grande do Norte, mais 

especificamente na Creche Municipal Ambrosina de Alencar, para averiguar se a metodologia 

utilizada pelo professor do Nível II estava de fato promovendo a interação e o desenvolvimento 

cognitivo de um aluno diagnosticado com autismo. Deste modo, qualitativamente, pelo método 

de observação, coletaram-se os dados que a posteriori serviram de base para dialogar, do ponto 

de vista pedagógico, sobre inclusão, considerando como fatores relevantes deste processo, a 

interação e a aprendizagem. 

O interesse por essa discussão a respeito de autismo e inclusão despontou-se, a partir da 

perspectiva da realidade apresentada nos espaços escolares, pois dentro destes espaços em que 

a criança se encontra, um dos principais objetivos circunscritos às tarefas do ano letivo, era 

justamente propiciar a socialização dela com todos os outros elementos constituintes e 

interativos deste lugar. Este ato de socialização, em outras palavras, significaria o 

aprimoramento da sua cognição. E em segundo, a apropriação de novos conhecimentos a partir 

dos processos de estímulos; levando a reflexão que as transferências entre sujeitos de um 

mesmo espaço, é capaz de despertar prazer ou frustrações. 

Frente ao exposto indagamos: como ocorre a interação e a aprendizagem da criança 

autista no ambiente escolar? Entender e compreender o processo de interação e aprendizagem 

de um indivíduo com autismo neste ambiente é algo necessário, ao mesmo tempo, requer 

comprometimento e dedicação dos profissionais envolvidos em promover a educação inclusiva. 

Pois isso se vê no ínterim das proposições aqui assinaladas o proveito desta temática pela 

esguelha pedagógica, pois a partir dela a sua compreensão dará a orientação sobre a sua 

funcionalidade e a prática sobre os atos de ensino e aprendizagem.  

 

DEFINIÇÕES DO AUTISMO 

 

           O autismo é caracterizado como um distúrbio do desenvolvimento humano, que há quase 

seis décadas, tem sido estudado pela ciência e que, ainda, permanece divergências e 

questionamentos sem resposta (MELLO, 2007).  

O Trabalho Mundo Singular de Ana Beatriz Barbosa Silva, vem trazer algumas 

contribuições para uma melhor compreensão e reflexão sobre o autismo, definindo como um 

transtorno global do desenvolvimento infantil que se manifesta antes dos três anos de idade e 

se estende por toda a vida. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU), informa que cerca 

de 70 milhões de pessoas no mundo são acometidas pelo transtorno, sendo que em crianças, é 
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mais comum que o câncer, a Aids e o diabetes. Configura-se por um conjunto de sintomas que 

afeta as áreas de socialização, comunicação e do comportamento, sendo a mais comprometida 

a interação social. Ressaltando, que não são situações absolutas, de que uma pessoa com 

autismo não consiga e nem possa desempenhar seu papel social de forma bastante satisfatória 

(SILVA, 2012). 

           Neste mesmo pensamento, Mello (2007), discorre que o autismo é uma síndrome 

marcada por alterações presentes desde idades muito precoces, muito comum antes dos três 

anos de idade, que se evidencia sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação 

social e no uso da imaginação. 

 

INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM AUTISMO ANOS INICIAIS 

 

            O aumento do número de casos de crianças diagnosticada com autismo tem crescido de 

forma expressiva. É um tema que tem sido muito repercutido tanto no Brasil quanto em outros 

países.  

            As necessidades educacionais especiais de uma criança autista precisam ser planejadas 

e direcionadas tendo em vista suas particularidades, pois a escola recebe uma criança com 

dificuldade em se relacionar, seguir regras sociais e se adaptar ao novo ambiente. Não é raro 

confundirem esse comportamento como falta de educação e limite. A ausência de 

conhecimento, alguns profissionais da educação não sabem reconhecer e edificar as 

características de um autista, principalmente os de alto funcionamento, com grau baixo de 

comprometimento. Os profissionais da educação não são preparados para lidar com crianças 

autistas e a escassez de bibliografia apropriadas dificulta o acesso à informação na área 

(SANTOS, 2008). 

           Por falta de conhecimento apropriado a escola ao recepcionar crianças com necessidade 

especiais, seja qual for a sua especificidade, pode gerar nos educadores incertezas, fruto do 

despreparo, sendo indispensável a concepção da importância de se compreender a necessidade 

de um acolhimento planejado como algo fundamental para promover uma melhor adaptação do 

educando. 

           Neste sentido, Santos (2008), enfatiza que é na escola que ocorre a primeira interação 

social da criança, separada de seus familiares. Assim, o papel da escola se configura como algo 

crucial, já que, a escola promove o processo de adaptação dos alunos. É nesse processo que 

alguns alunos apresentam maior dificuldade de adaptação, sendo ainda mais difícil para um 

autista. 

           A criança com autismo na escola precisa de um olhar pedagógico diferente para um fazer 

pedagógico adaptado para as necessidades de desenvolvimento do aluno. Assim, Silva (2012), 

orienta que mesmo que as coisas não fluam como esperamos, é preciso buscar caminhos, criar 

recursos criativos para que ela possa crescer e se desenvolver no ambiente escolar de forma 

satisfatória. O desempenho escolar das crianças com autismo depende muito do nível em que o 

transtorno se apresenta. As crianças com um nível mais grave de autismo podem apresentar 

atraso mental e permanecer dependente de ajuda; já as crianças com autismo leve ou somente 

com traços autísticos, na maioria das vezes, acompanham muito bem as aulas e os conteúdos 

didáticos- pedagógicos; e as crianças que apresentam o autismo clássico, ou seja, aquela 

crianças que tem maiores dificuldades de socialização, comprometimento na linguagem e 

comportamentos repetitivos, é evidente a necessidade de atenção individualizada. 

 

PESQUISA 

 

            A Creche Ambrosina de Alencar está localizada no município de Umarizal, mais 

precisamente no Estado do Rio Grande do Norte. A creche está dividida em: Maternal (para 
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crianças de zero a dois anos de idade). Nível I (para crianças de dois a três anos). Nível II 

(recebe crianças de três a quatro anos). O Nível III (recebe as crianças de quatro a cinco anos) 

e ainda oferece a alfabetização acima de cinco anos de idade. 

O lócus dessa pesquisa é o Nível II, que alfabetiza crianças de três a quatro anos de 

idade. O nosso sujeito é o pequeno Jota- Jota, de apenas quatro anos. Ele foi diagnosticado com 

autismo e a própria escola dispõe de seu laudo médico. 

A observação do Jota-Jota ocorreu durante alguns dias de aula. Essa análise foi feita 

com ênfase em três quesitos: 

a)  Comportamento – observou-se como se dá o comportamento do Jota-Jota dentro 

da sala de aula; 

b)  Interação – observou-se se realmente existe interação entre o Jota-Jota e as 

outras crianças consideradas normais; 

c)  Metodologia de ensino – foi observada a metodologia usada na alfabetização do 

aprendiz autista. 

O comportamento de Jota-Jota apresenta certa inquietação. Tem dificuldades com 

atenção e concentração, durante as atividades mostra pouca força de vontade para a realização 

das mesmas. A criança vem apresentando pouca disposição para ficar em sala de aula, com seus 

colegas ou até mesmo a utilização de brinquedos que promovesse algum desenvolvimento 

cognitivo. 

Neste sentido, observou-se, que seja na hora do lanche, da atividade ou da brincadeira, 

é pouca a interação do Jota-Jota com as demais crianças. Sua constante agitação desperta 

atenção, devido ao choro ou até mesmo o gritar. 

          A professora responsável pela sala de Nível II relatou que inicialmente houve uma 

rejeição de outras crianças em relação ao Jota-Jota, mas com o passar dos meses do ano letivo 

foi-se trabalhando a aceitação da criança autista, durante esse relato a professora não se 

aprofundou em detalhar como  se deu esse processo de aceitação por parte das demais crianças. 

O pequeno Jota-Jota demonstra pouco desenvolvimento da linguagem oral, levando-o a 

não diferenciar a professora ou os colegas de sala pelos seus respectivos nomes, chamando 

todos de “mãe”. A metodologia utilizada pela professora não era condizente com as limitações 

do aprendiz autista. A habilidade motora, perceptivelmente, era pouco trabalhada, a creche não 

apresentava condições físicas nem profissionais que propiciassem o desenvolvimento do aluno 

com necessidades especiais. 

É importante frisar que na escola, o que mais instigou a atenção do pequeno Jota-Jota 

foi a hora da historinha e alguns brinquedos com figuras ou formas de animais. 

 
Crianças com autismo apresentam repertório de interesses e atividades 

restritos e repetitivos (como interessar-se somente por trens, carros, 

dinossauros etc.), tem dificuldades de lidar com o inesperado e demonstram 

pouca flexibilidade para mudar as rotinas. (SILVA et al, p.10)  

  

A política social de inclusão vigora aqui no Brasil desde o final do ano de 2003. O marco 

inicial dessa política oficial de inclusão se deu coma criação do Programa Educação Inclusiva: 

Direito à Diversidade. O objetivo desse programa é promover a educação continuada de 

gestores, educadores das redes tanto estaduais quanto municipais de ensino no país. Sabe-se 

que essa capacitação dos profissionais de educação não se dá em proporção satisfatória em 

todos os Estados do Brasil ou entre os municípios. 

Tal realidade compromete o direito daqueles com necessidades especiais em ter acesso 

a um sistema de ensino que promova uma educação inclusiva integrada, dispondo de 

mecanismos que proporcione a interação do sujeito com necessidades especiais com o todo. 

 

CONCLUSÃO 
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              A escola enquanto instituição de ensino tem o dever de promover, a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a interação, mantendo uma relação de interdependência entre os diversos 

sujeitos que compõe o âmbito escolar. 

            Para Silva et al (2012), a vida escolar é muito significativa e cada indivíduo tem o direito 

de sentir essa experiência. É na escola que criamos e fortalecemos as primeiras relações em 

grupo, buscando desenvolver nossas habilidades, coletividade, enfim, a socialização. Essa 

pesquisa veio relatar ainda que de modo particular, a interação e como se dá a alfabetização do 

Jota-Jota no Nível II da Creche Ambrosina de Alencar, localizada no município de Umarizal-

RN. 

Atualmente, existe inúmeras discussões relacionadas a inclusão. Muito se fala de incluir, 

e foram essas discussões que norteou a pesquisar sobre esse tema. A pesquisa mostra que o 

aluno autista está sendo inserido no ambiente escolar, mas a inclusão desse aluno não tem se 

mostrado satisfatória nas atividades da instituição de ensino. O educador deve fazer constantes 

leituras e reavaliar-se quanto ao conhecimento e as práticas pedagógicas utilizadas para atender, 

também, as necessidades do aprendiz autista. Conforme Serra (2010, p.164) “é importante 

analisar alguns aspectos relevantes para o entendimento das suas necessidades educacionais. 

Caso contrário, a inclusão pode representar interação de “normalização” ou ainda uma violência 

à “identidade autista.” 

A experiência de ir a campo e investigar a interação do Jota-Jota e a partir dessa 

investigação notar que as dificuldades existem, e que estas estão relacionadas tanto a uma 

inclusão integrada, quanto ao fazer pedagógico, a realidade nos impõe a indagações, sobre o 

porquê da necessidade de uma educação que inclui e não somente insere. 

Enquanto o direito é garantido legalmente por lei, por outro lado esse direito não está 

sendo trabalhado de forma adequada na escola. O objetivo dessa pesquisa foi analisar como se 

dá a interação e aprendizagem da criança com autismo no ambiente escolar nos anos iniciais na 

Creche Municipal Ambrosina de Alencar em Umarizal-RN. Esse objetivo geral aqui posto foi 

alcançado, assim como os específicos, que consistia em identificar as dificuldades de 

socialização do aluno autista no ambiente escolar, verificar os processos de comunicação verbal 

e não verbal desenvolvido pelo educador para trabalhar com o aluno autista e entender como se 

dá o processo de aprendizagem do aprendiz autista. 

Conclui-se que de fato é primordial ao processo de inclusão integrada levar em 

consideração, não apenas o aluno em si, mas alguns aspectos como: promover um ambiente 

acolhedor que tenha estrutura e objetos específicos que possam está sendo trabalhados com o 

aluno autista. Fortalecer os laços de aproximação entre família e escola. Buscar mecanismos 

que possam proporcionar o auxílio de alguns programas governamental dentro da escola, 

através da política de inclusão em vigor no país, para garantir uma formação continuada de 

gestores e educadores. Só assim, poderemos avançar no processo de acolhimento e 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem do autista no ensino regular. 
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O NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA O SURDO – NAES NO 

MUNICÍPIO DE AÇÚ-RN 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de implantação do Núcleo de Atendimento 

Especial de Surdos – NAES em uma escola estadual localizada no município de Açú - RN. 

Trata-se de um estudo sobre a implementação do referido núcleo de atendimentos aos sujeitos 

surdos residentes no município. As reflexões realizadas apresentam como questão norteadora a 

necessidade de fomentar ações para o desenvolvimento da Língua Brasileira de Sinais - Libras 

e da Língua Portuguesa, na modalidade escrita, pelos alunos surdos, levando-se em conta o 

processo de inclusão destes (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 2010), as metodologias de 

aprendizagem utilizadas (BOTELHO, 2010), e a valorização da Libras, da cultura e da 

identidade surda (GESSER, 2009). Como metodologia de pesquisa, adotou-se a abordagem 

exploratória, de caráter qualitativo, e, para embasar as discussões, fez-se uso da revisão 

bibliográfica e análise da legislação pertinente. Como instrumento de coleta de dados, optou-se 

pela observação participativa. Os resultados apontam para a necessidade de organização de um 

espaço de educação bilíngue (STUMPF; QUADROS, 2009) para propiciar o aprendizado da 

Libras, e da Língua Portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita, para os alunos 

surdos. O reconhecimento das especificidades linguísticas e culturais dos alunos surdos, bem 

como a compreensão de que estes apreendem o mundo de forma visual justificam a implantação 

do NAES no ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: Educação Bilíngue. Inclusão. Libras. Surdos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho traz reflexões a respeito do processo de implantação do Núcleo de 

Atendimento Educacional para o Surdo – NAES. A implantação do núcleo apresenta-se como 

uma proposta para atendimento educacional com foco nas especificidades e necessidades dos 

surdos residentes no município de Açu11, localizado no estado do Rio Grande do Norte - RN. 

Segundo o senso de 2010, o RN possui 6,1% da população com surdez ou deficiência auditiva 

(IBGE, 2010), assim, torna-se latente a necessidade de ações de incentivo a utilização e 

valorização da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

O reconhecimento da cultura e identidade surda e a garantia de acesso à educação por 

parte desse segmento da sociedade são direitos que ainda precisam ser assegurados, portanto, 

                                                           
9 Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, Especialista em Libras e Práticas Pedagógicas Aplicadas à Educação Bilíngue 

de Surdos pela Fundação Sousândrade, Especialista em Libras pela Faculdade Santa Fé e graduada em Ciências 

Sociais na Universidade Federal do Maranhão – UFMA. E- mail: mps_mar@hotmail.com. 
10 Professora Doutora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN – Campus Central Mossoró – RN, Mestre em Educação 

pela a UERN e graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará - UFC.  
11 Assú é um município localizado no estado do RN e distante cerca de 207 Km da capital do estado, Natal. De 

acordo com o IBGE, censo de 2010, o Município de Assú possui uma população de 53.245 habitantes, sendo 

39.369 habitantes na cidade e 13.876 nas comunidades rurais do município. Em termos políticos-administrativos, 

a região se divide entre 9 municípios: Alto do Rodrigues, Assú, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá, Jucurutu, Pendências, 

Porto do Mangue e São Rafael.  
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convém que ações sejam implementadas, no propósito de favorecer o atendimento adequado 

desse fragmento social. Além disso, “[...] a colocação dos intérpretes de Língua de Sinais nas 

escolas inclusivas não é uma educação bilíngue. A escola precisa trabalhar as duas línguas para 

os alunos ouvintes e surdos” (STUMPF; QUADROS, 2009, p. 437). 

Neste sentindo, foi elaborada a Meta 4 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), 

que assegura a: 

 
[...] universalização, para a população de quatro a dezessete anos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2001, 

p. 24).  

 

A escola lócus da pesquisa, localizada no município de Açu, tem atualmente 68 anos de 

existência, ao longo dos quais tem realizado várias ações de inclusão de alunos surdos no espaço 

escolar. Para tal, conta com três intérpretes de Libras e um espaço para o Atendimento 

Educacional Especializado - AEE. A sala de recursos multifuncionais para AEE pertence à 

outra escola e funciona temporariamente em espaço cedido pela escola pesquisada12. Nesta sala, 

são realizadas atividades pedagógicas e disponibilizados alguns mecanismos de acessibilidade 

para o ensino de crianças e adolescentes matriculados nas escolas municipais e estaduais 

vinculadas a 11° Diretoria Regional de Educação – DIRED de Açu.  

Os atendimentos ao público alvo da Educação Especial são realizados na escola objeto 

da pesquisa, em turno inverso ao da escolarização, por duas professoras de AEE, sendo que 

uma realiza os atendimentos no turno da manhã e a outra, no turno da tarde. Um professor surdo 

fica responsável por ensinar Libras e uma professora, pelo ensino da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita. As medidas demonstram as ações inclusivas realizadas pelo corpo docente 

da escola e a sua representação na trajetória escolar dos sujeitos surdos do município.  

Além de implementar as ações de inclusão e valorização da Libras e dos sujeitos surdos 

internamente, pretende-se, com a efetivação do referido projeto, criar um espaço que 

gradativamente tornar-se-á referência para o atendimento dos portadores de surdez residentes 

na região. 

A legislação vigente garante o acesso e permanência dos sujeitos surdos no ambiente 

escolar, contudo, para efetivação do acesso à educação de forma igualitária, é preciso criar 

espaços de aprendizagem e interação entre surdos e ouvintes, entre professores e seus alunos 

surdos, bem como possibilitar aos sujeitos surdos formas de participação social. Assim, a 

implementação do projeto objetiva viabilizar a adequação de espaço próprio para atender os 

indivíduos surdos em sua especificidade linguística e cultural. 

 

MARCOS HISTÓRICOS E NORMATIVOS 

 

Grande parte dos direitos dos sujeitos surdos foi negligenciada por muitos anos, 

principalmente no tocante à educação. O direito à educação deve ser assegurado a todos, não 

apenas a alguns segmentos da sociedade, porém sabe-se que nem sempre o acesso a este 

benefício foi viabilizado aos surdos, e, mesmo quando ocorria, normalmente era realizado de 

forma inadequada. A respeito da trajetória escolar destes sujeitos, percebe-se que as escolas não 

estavam preparadas para atendê-los, inclusive, algumas negavam a realização da matriculas nas 

                                                           
12 Houve a aprovação de recursos para a implementação de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE na 

escola estadual pesquisada, mas a efetivação dessa sala não ocorreu. 
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suas instituições de ensino. Entretanto, essa realidade está mudando e o governo brasileiro tem 

aprovado algumas leis e documentos oficiais, com o intuito de proporcionar uma educação 

inclusiva e de qualidade a essa parcela da sociedade.  

A Constituição Federal - CF de 1988, em seu artigo 205, preconiza que: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”, portanto, garante o direito de todos à educação. 

O artigo 206, da CF, garante a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” e, 

aos alunos com algum tipo de necessidade especial (art. 208), a oferta de Atendimento 

Educacional Especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1998).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei n° 8.069/90, em seu artigo 55, 

reforça o que foi definido na CF ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação 

de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). Destarte, 

conforme afirmado no ECA, os tutores/pais são os responsáveis pela efetivação da matrícula 

das suas crianças e adolescentes em estabelecimento de ensino.  

Dentre os esforços de formulação de políticas públicas de caráter inclusivo, foi 

elaborada a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), para acentuar a 

importância de se desenvolver uma integração institucional de acesso às classes comuns do 

ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver atividades 

curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. 

Essa política objetivava a homogeneização dos alunos que conseguiam acompanhar o processo 

educativo, sem propor quaisquer alterações nas práticas educacionais empregadas nos sistemas 

educativos para os alunos surdos. 

A principal finalidade da educação é o desenvolvimento pleno do indivíduo, sua 

formação para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB n° 9.294/96, está explícito que a educação é dever do Estado e da 

família. O art. 59 dispõe que deve ser assegurado aos alunos “currículos, métodos, recursos e 

organização específicos para atender às suas necessidades”. O art. 37 complementa que devem 

ser garantidas ainda “[...] oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames”. Portanto, a instituição escolar precisa realizar as adaptações necessárias para que os 

alunos tenham acesso ao conhecimento e para que também tenham suas especificidades 

respeitadas (CARNEIRO, 2010, p. 624). 

A lei brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146, de 06 de julho de 

2015) assegura às pessoas com deficiência a existência de sistemas educacionais inclusivos em 

todos os níveis de aprendizado, ao longo de toda a vida, de forma a garantir “o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”. Além disso, 

determina que é dever do Estado, da família e da comunidade escolar assegurar o acesso à 

educação de qualidade à pessoa com deficiência, bem como determina aos sistemas 

educacionais o aprimoramento da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que 

eliminem as barreiras existentes e promovam a inclusão plena (BRASIL, 2015).  

Outro marco importante do movimento de inclusão foi a oficialização da Libras, que 

ocorreu em 2002, por meio da aprovação da Lei nº. 10.436, reconhecendo esta língua como 

meio legal de comunicação e expressão dos surdos no Brasil. A oficialização da Libras como 

segunda língua brasileira representou para os sujeitos surdos uma conquista do direito à 

comunicação em sua língua natural. Como principais características, destaca-se que a Libras 

possui um sistema linguístico de natureza visual-motora e estrutura gramatical própria 

(BRASIL, 2002).  
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Percebe-se que a legislação brasileira e os documentos elaborados para a efetivação da 

educação de surdos representam conquistas significativas para a comunidade surda, mas parte 

destas garantias ainda são negligenciadas pela gestão pública. Assim, torna-se necessária a 

realização de ações e projetos que viabilizem a educação de qualidade e participação social dos 

sujeitos surdos. Pretende-se, com esta pesquisa, demonstrar a importância de implantar o 

Núcleo de Atendimento Educacional para o Surdo (NAES) em uma escola da rede estadual de 

ensino localizada no município de Açu, como forma de viabilizar o atendimento educacional 

especializado para estudantes surdos da região, bem como para o reconhecimento da cultura e 

da identidade surdas. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada é caracterizada como exploratória e qualitativa, pois tem como 

objetivo compreender e explicar a importância da implantação do NAES para os alunos surdos 

e para a comunidade surda. Minayo, Deslandes e Gomes (2013, p. 17) afirmam que “Muitas 

vezes também existem problemas novos para os quais não foram desenvolvidas teorias 

específicas. Nesse último caso, costumamos falar de pesquisa exploratória, na qual o 

investigador vai propondo um novo discurso interpretativo”.  

A pesquisa qualitativa tem o propósito de analisar aspectos subjetivos do objeto de estudo, 

evidenciando particularidades que dificilmente poderiam ser mensuradas numericamente, como 

opiniões, comportamentos e ações (GIL, 1999). 

Quanto aos meios, fez-se uso da revisão bibliográfica e análise da legislação brasileira 

voltada para a educação de surdos. Como procedimento técnico para levantamento de dados, 

realizou-se observação participativa na escola.  

O objeto de estudo é uma escola da rede pública do município de Açu, no estado do Rio 

Grande do Norte, que possui alunos surdos matriculados no ensino médio integrado ao ensino 

técnico. Atualmente a escola possui dois alunos surdos matriculados, um no 3° ano e uma aluna 

no 2° ano do ensino médio integrado à educação técnica. Além de funcionar uma sala de AEE 

em espaço cedido para outra escola, mas que atende também a esses dois alunos. Existem na 

referida escola uma professora de Libras e um Instrutor de Libras surdo e três intérpretes de 

Libras que atendem aos dois alunos surdos nas interpretações nas diversas atividades realizadas 

na escola. 

 

RECONHECIMENTO DA LIBRAS E A CULTURA SURDA 

 

A Libras é a primeira língua que o sujeito surdo precisa aprender; e essa aquisição deve 

acontecer de forma natural e em interação com outros sujeitos que utilizam a mesma língua. 

Sabe-se que grande parte das crianças surdas descende de pais ouvintes e não fluentes em língua 

de sinais. Para se comunicarem com os filhos, alguns pais procuram aprender Libras, enquanto 

outros apenas utilizam gestos para esse fim, o que não se constitui uma comunicação de fato. 

Vale salientar que muitas crianças surdas só têm seu primeiro contato com a Libras no ambiente 

escolar, e essa interação pode ocorrer através de seus pares surdos sinalizadores e/ou adultos 

que utilizam a Libras para se comunicar com os alunos. Assim, as primeiras aquisições da 

língua como um processo educacional ocorrem nos espaços de interação escolar. Alvez, 

Ferreira e Damázio (2010, p. 8) argumentam que:  

 
Pensar e construir uma prática pedagógica que assuma a abordagem bilíngue 

e se volte para o desenvolvimento das potencialidades das pessoas com surdez 

na escola é fazer com que esta instituição esteja preparada para compreender 

cada pessoa em suas potencialidades, singularidades e diferenças e em seus 

contextos de vida. 
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Essa trajetória dos surdos no ambiente escolar perpassa por muitos momentos de 

incertezas e dificuldades. Não são todos os professores que se comprometem a adaptar suas 

aulas de forma que os alunos surdos também consigam acompanhar. Outro agravante é que 

muitos alunos matriculados na rede regular de ensino ainda se encontram sem intérpretes de 

Libras para mediar a comunicação entre surdos e surdos, e surdos e ouvintes. Caracterizando 

assim, mais um direito negligenciado e uma barreira ainda mais intransponível para os alunos 

surdos no processo educacional. Dessa forma, concorda-se com Botelho (2010, p. 54) quando 

este afirma que: 

 
O que falta aos surdos é o acesso a uma língua que dominem e que lhes permita 

pensar com todas as complexidades necessárias, disponíveis como são para 

qualquer um. Frequentemente, quando adquirem essa língua – a língua de sinais 

– raramente a compartilham com seus professore. E à exceção de poucos que a 

utilizam na educação de surdos, a maioria dos professores utiliza a comunicação 

verbal e o bimodalismo (uso de fala e de sinais, o que não constitui uma ou mais 

línguas).  

 

Para o funcionamento do NAES, faz-se determinante a criação de espaço adequado, que 

possa proporcionar um ambiente de aprendizagem e interação. Além do espaço físico, é 

pertinente adquirir mobiliário e materiais didáticos para o ensino de surdos, e profissionais 

capacitados para a realização dos atendimentos. Os profissionais deverão realizar atendimentos 

preliminares com os surdos para compreender suas principais necessidades no tocante à 

educação e, a partir desse mapeamento, elaborar os atendimentos.  

Convém esclarecer que, nos atendimentos, serão priorizadas atividades que facilitem a 

aprendizagem do português, na modalidade escrita, para os alunos surdos que tiverem 

dificuldade com essa língua. Para os alunos surdos com pouca fluência na Libras, os 

atendimentos serão voltados para a aquisição desta língua, e, para os surdos que apresentam 

outras necessidades, serão articuladas ações que possibilitem a superação dessa dificuldade. 

Esses atendimentos especializados serão realizados, respeitando a cidadania, a cultura e a língua 

para a construção do conhecimento e visando o pleno desenvolvimento e a aprendizagem dos 

surdos. 

Além dos atendimentos, o NAES efetivará ações de conscientização sobre a área de 

educação de surdos, com realização de palestras, minicursos e oficinas para o corpo docente 

das escolas localizadas em Açu sobre as especificidades dos sujeitos surdos, adaptações 

didáticas e práticas educativas de inclusão dos sujeitos surdos no ambiente escolar. Pretende-se 

estabelecer uma relação de proximidade com os professores e a gestão escolar, para que as 

barreiras educacionais, atitudinais, comunicacionais e arquitetônicas sejam superadas. 

 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 

 

O atendimento ao estudante surdo será ofertado seguindo os propósitos práticos e 

teóricos do Atendimento Educacional Especializado (AEE), ou seja, o objetivo dos 

atendimentos realizados no núcleo é desenvolver a competência linguística em Libras, na Libras 

e em Língua Portuguesa, na modalidade escrita, bem como fomentar nos surdos a aquisição da 

cultura surda e a participação na comunidade surda.  

 
[...] Através da língua nos constituímos plenamente como seres humanos, 

comunicamo-nos com os nossos semelhantes, construímos nossas identidades e 

subjetividades, adquirimos e partilhamos informações que nos possibilitam 

compreender o mundo que nos cerca – e é nesse sentido que a linguagem ocupa 
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‘um papel essencial na organização das funções psicológicas superiores’ 

(VYGOTSKY, 1984 apud GESSER, 2009, p. 77). 

 

A pesquisadora Gesser (2009) ressalta a importância da comunicação para as relações 

humanas e para a compreensão do mundo. Os surdos precisam adquirir a língua de sinais para 

que possam apreender o mundo de forma significativa e para que consigam construir sua própria 

identidade como sujeito surdo. Para alcançar a aquisição da língua de sinais, o núcleo irá 

trabalhar com quatro pilares básicos: o ensino bilíngue, a realização de atividades culturais, 

atividades formativas e experiências com pesquisas.  

 

ENSINO BILÍNGUE 

 

No ensino bilíngue, o professor de Libras fica responsável pelo ensino da Língua 

Portuguesa na modalidade escrita, e o instrutor de Libras fica na responsabilidade de realizar o 

ensino da Libras, em seus aspectos linguísticos, culturais e gramáticos. É indicado que o 

instrutor seja surdo, para que o aluno adquira elementos culturais e linguísticos a partir de um 

de seus pares. Assim, o ensino bilíngue buscará desenvolver o potencial cognitivo, afetivo, 

social e linguístico dos alunos surdos.  

 

ATIVIDADES CULTURAIS 

 

A Libras será o ponto de partida de todas as ações, sendo que as atividades culturais do 

NAES terão por objetivo promover a cultura e a identidade dos estudantes surdos, de modo a 

possibilitar a visibilidade da segunda língua oficial do Brasil (Lei Federal nº 10.436/2002) e os 

aspectos sociais, culturais e de identidade interligados à Libras.  

 

ATIVIDADES FORMATIVAS 

 

Serão garantidas ofertas de cursos de Libras nos três turnos da escola (matutino, 

vespertino e noturno). Os cursos terão as seguintes modalidades: básico, intermediário e 

avançado. Os alunos surdos poderão participar dos cursos, o que oportunizará a este mais tempo 

de inserção em relação à Libras e aos aspectos culturais, sociais e políticos que envolvem a 

comunidade surda. 

 

EXPERIÊNCIAS COM PESQUISAS  

 

As pesquisas a ser desenvolvidas no NAES têm por intuito incluir os estudantes com 

surdez nas atividades escolares e sociais. Pretende-se que o aluno surdo adquira as experiências 

necessárias para desenvolver a autonomia em seus próprios estudos e nas pesquisas que intentar 

desenvolver ao longo de sua vida. De acordo com Bondía (2002, p. 24), “a experiência, a 

possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto 

que é quase impossível nos tempos que correm: requer para pensar, pensar mais devagar, olhar 

mais devagar...”. Sendo assim, a implantação do NAES deve incentivar os estudas surdos a 

desenvolver seu interesse em pesquisas nas diversas áreas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se inferir que a implantação do NAES na escola pesquisada proporcionará um 

espaço de aprendizagem, interação e troca de experiências entre surdos e ouvintes, bem como 
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desenvolvimento no tocante à educação e participação social dos surdos residentes em Açu - 

RN.  

Ressalta-se ainda, que a implantação do núcleo representa a valorização da cultura e 

identidade surdas, como também do sentimento de pertencimento à comunidade surda por parte 

das crianças, adolescentes e adultos que possuem surdez. Desta forma, o NAES incentivará a 

cidadania, autonomia, capacitação e protagonismo dos sujeitos surdos. 

Nesse sentido, convém estabelecer parcerias, no afã de possibilitar a oferta do serviço 

com melhor qualidade quanto aos profissionais, à estrutura do núcleo e às atividades 

pedagógicas. Até o momento, apenas o espaço para o funcionamento do núcleo foi conquistado; 

a mobília e material pedagógico ainda estão em falta, o que impulsiona buscar apoio de entes 

públicos e privados, no sentido de construir uma parceria para contribuição mútua. 

Espera-se que o NAES seja um marco para outras ações de valorização da cultura surda 

e desenvolvimento da Libras a serem implementadas no município de Açu-RN. Além disso, 

que possa servir de incentivo para a implantação em outros locais, nos quais não existam centros 

de referência para atendimentos dos surdos, contribuindo para a efetivação de uma educação, 

de fato, inclusiva.  

A implantação do NAES no município de Açu – RN configura-se um passo ousado em 

meio à realidade de incerteza e de direitos básicos deixados de lado pelo poder público. Sabe-

se que ainda é preciso avançar no tocante à garantia de acesso à educação aos indivíduos surdos, 

mas, gradativamente, com ações como estas, pode-se avançar em políticas educacionais de 

qualidade, que atendam às especificidades culturais e linguísticas dos surdos e que oportunizem 

ascensão social a esses sujeitos.  
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RESUMO 

Sabemos que é direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e participando, sem 

nenhum tipo de discriminação. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

garantindo a participação, a aprendizagem e a continuidade desses alunos no sistema escolar.  

Porém, mesmo que as crianças e os jovens com necessidades educacionais especiais (NEE) 

tenham conquistado este direito, não significa dizer que a Escola está preparada para recebê-

los. Na observação de algumas realidades escolares, nota-se questionamentos frequentes, como: 

É possível que alunos com NEE aprendam os conceitos matemáticos no ensino regular?; Como 

ensinar os conteúdos matemáticos para um aluno especial? entre outras. Sendo assim, é notável 

que a escolarização de pessoas com NEE, tem desafiado os ambientes escolares a construírem 

novas/ diferentes metodologias de ensino. E no ensino de Matemática os desafios são 

constantes, pois tratamos de uma ciência que possui muitos conteúdos abstratos e, muitas vezes, 

complexos. É necessário reconhecermos que ainda há profissionais da educação que 

desconhecem métodos de ensino que possibilitem a inclusão desses alunos no ambiente escolar 

e que, muitas vezes, a falta do uso desses recursos podem ser fatores determinantes para facilitar 

a apreensão de diversos conteúdos matemáticos.  Neste trabalho, alcançaremos somente o 

campo dos deficientes visuais, que vão desde cegos à pessoas com baixa visão, e o nosso 

objetivo principal é desenvolver atividades que proporcionem um ensino de Matemática 

inclusivo e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de estimular o raciocínio lógico, incentivar o 

respeito às diferenças, provocar interação social, e que assim possam proporcionar a 

aprendizagem para todos os alunos, sem exclusão. Na tentativa de minimizar as dificuldades de 

aprendizagem existentes, propomos atividades envolvendo o Laboratório de Ensino de 

Matemática (LEM) a fim de que elas possam incentivar e motivar os alunos na busca da 

construção do conhecimento matemático. É importante salientar que estas atividades não são 

criadas especialmente para o deficiente visual, mas pelo contrário, são construídas para todos 

os alunos, para que não haja exclusão.  

 

Palavras-chave: Deficiente visual. Ensino de Matemática inclusivo. Laboratório de Ensino de 

Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO 

É de nosso conhecimento que é direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação e a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) assegura a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Porém, 

mesmo que as crianças e os jovens com necessidades educacionais especiais (NEE) tenham 
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conquistado este direito, isso não significa dizer que haverá aprendizagem, pois, muitas vezes, 

os ambientes escolares não estão preparados para recebê-los.  

Na observação de algumas realidades escolares, nota-se alguns questionamentos 

frequentes, como: É possível que alunos com NEE aprendam os conceitos matemáticos no 

ensino regular? Como ensinar os conteúdos matemáticos para um aluno especial? entre outras. 

Sendo assim, é notável que a escolarização de pessoas com NEE, neste caso deficientes visuais, 

tem desafiado os ambientes escolares a construírem novas/ diferentes metodologias de ensino. 

E no ensino de Matemática os desafios são constantes, pois tratamos de uma ciência que possui 

muitos conteúdos abstratos e, muitas vezes, complexos. Sendo assim, é necessário que 

procuremos novas formas para estimular a aprendizagem dos alunos. 

Neste trabalho, alcançaremos somente o campo dos deficientes visuais e o nosso 

objetivo principal é desenvolver atividades que proporcionem um ensino de Matemática 

inclusivo e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de estimular o raciocínio lógico, incentivar o 

respeito às diferenças, provocar interação social, e que assim possam proporcionar a 

aprendizagem para todos os alunos, sem exclusão. 

Na tentativa de minimizar as dificuldades de aprendizagem existentes, propomos 

atividades envolvendo o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) a fim de que elas possam 

incentivar e motivar os alunos na busca da construção do conhecimento matemático. É 

importante salientar que estas atividades não são criadas especialmente para o deficiente visual, 

mas pelo contrário, são construídas para todos os alunos, para que não haja exclusão, já que a 

nossa meta é proporcionar um ensino de Matemática inclusivo, para que as dificuldades que 

rodeiam os alunos com deficiência visual não se tornem obstáculos no seu processo de ensino 

e aprendizagem. 

O laboratório de Matemática é um espaço que proporciona a construção do 

conhecimento, tanto de forma individual quanto coletiva. Neste ambiente, todos os objetos que 

possam ser utilizadas para finalidades educativas tornam-se materiais didáticos, e estes podem 

ser um giz, folha de papel, livro, material dourado, jogos etc. Nesse espaço, professores e alunos 

podem estimular à sua criatividade, tornar o trabalho dinâmico e qualificar ainda mais as 

atividades de ensino e aprendizagem, tornando o processo muito mais dinâmico e prazeroso 

(LORENZATO, 2012). 

Partindo deste conceito de material didático, optamos por desenvolver atividades que 

pudessem tanto ter um caráter inclusivo quanto auxiliar no processo ensino e aprendizagem e 

que fossem fabricados com materiais de baixo custo. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Iniciamos nosso trabalho nos fundamentando na história da Educação Inclusiva, com o 

propósito de melhor compreendermos o seu desenvolvimento, suas lutas e seus direitos e 

deveres. Neste momento é necessário salientar a importância da Declaração de Salamanca 

(BRASIL, 1994), pois é a partir dela que se estabelece como princípio que as escolas do ensino 

regular devem educar todos os alunos, enfrentando a situação de exclusão escolar das crianças 

com deficiência, das que vivem na rua ou trabalham, das superdotadas, em desvantagem social 

e das que apresentam diferenças linguísticas, étnicas ou culturais. 

         Utilizamos como base a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 14) “que tem como objetivo assegurar a inclusão escolar 

de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, garantindo a participação, a aprendizagem e a continuidade desses 

alunos no sistema escolar.” E, ainda neste documento, entendemos que, 
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Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em 

interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena 

e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais de 

desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos 

com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos 

com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 

qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 

acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada 

criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em 

áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão: 

dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e 

hiperatividade, entre outros. (BRASIL, 2008, p.15) 

  

De acordo com a UNESCO,  

 
A escola inclusiva é o lugar onde todas as crianças devem aprender juntas, 

sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e 

responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os 

estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à 

todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias 

de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. (BRASIL, 1994, 

p.5) 

 

Nosso trabalho pretende alcançar apenas o campo dos deficientes visuais, que vão desde 

cegos às pessoas com baixa visão, e, para o seu desenvolvimento, é interessante entrarmos nesse 

universo. Para isso, é importante sabermos que a deficiência visual, de acordo com o Decreto 

Federal n. 5296, de 02 de dezembro de 2004, conhecido como Decreto de Acessibilidade, é 

definida como: 

 
a) deficiência visual: cegueira, na qual acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores. (BRASIL, 2004, p.2) 

 

Os sentidos são bastante importantes para a aprendizagem de qualquer aluno, tenha ela 

deficiência ou não. Mas, ao deficiente visual é necessária a estimulação tátil, auditiva, gustativa 

e olfativa. E assim, percebemos que o tato e a audição suas principais formas de comunicação, 

por isso devemos buscar maneiras de utilizá-los para proporcionar uma melhor aprendizagem 

para estes alunos. E para que ocorra esse ensino “[...] são necessárias a utilização de recursos 

específicos e a adaptação de material, sempre pensando em como oferecer a atividade para que 

ela possa ser realizada por meio da exploração tátil, auditiva ou olfativa, possibilitando, desse 

modo, a acessibilidade curricular.” (TURELLA; CONTI, 2012, p.3). Compreendemos assim 

que os deficientes visuais não utilizam os sentidos apenas pra se comunicar ou se situar ao 

ambiente, mas também como recursos que auxiliam na sua aprendizagem. 

Nosso trabalho, também utiliza como base de referência a Educação Matemática 

Inclusiva, que “é uma tendência em Educação Matemática, que objetiva minimizar as 

dificuldades em se trabalhar com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, 



51 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

e, partindo das especificidades e potencialidades desses alunos, dar acesso e possibilitar a 

aprendizagem de conceitos matemáticos através de recursos e alternativas metodológicas.” 

(CERVA FILHO, 2014, p.41).  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada, pois propomos atividades de 

Matemática com caráter inclusivo e pretendemos aplicá-las no futuro. Nessa perspectiva, as 

pesquisas aplicadas têm como objetivo “gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos 

à solução de problemas específicos” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). E para o seu 

desenvolvimento, foi dividida em duas etapas. 

Na primeira etapa, fizemos uma pesquisa bibliográfica, baseada em materiais já 

elaborados, como dissertações, artigos científicos e livros que tratam do ensino de Matemática 

e a deficiência visual, pois é de suma importância um estudo mais detalhado sobre o tema 

proposto. E norteados pelo embasamento teórico, começamos a elaborar atividades que fossem 

capazes de alcançar os objetivos propostos neste trabalho. 

A segunda etapa consiste na construção das atividades, na qual optamos por desenvolver 

três atividades, onde uma envolve um jogo didático, outra utiliza um material concreto cedido 

pelo LEM e a última envolve a adaptação de um material. 

 

a) O dominó dupla face 

O uso deste jogo tem como objetivo principal trabalhar a fixação e a compreensão dos 

algarismos no ensino da Matemática, visando desenvolver a aprendizagem de crianças com 

deficiência visual de forma lúdica e ao mesmo tempo trazer mais significado para esse ensino 

em suas vidas. A atividade com este jogo foi pensada para os anos iniciais do ensino 

fundamental, porém não há nada que a impeça de ser aplicada a qualquer outro nível de ensino, 

pois o que irá diferenciá-la será sua abordagem e seus objetivos. 

Compreendemos que para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, tornou-se 

necessário que as 28 peças do dominó fossem adaptadas para serem dupla face, onde numa face 

há os algarismos desenhados em tamanho maior, para ser bem visível, e na outra os há em baixo 

relevo como se fosse em Braille, para que haja as duas linguagens.  

Na construção do dominó dupla face, utilizamos os seguintes materiais: papel 

emborrachado (também conhecido como E.V.A), cola de isopor, cola branca, papel A4, 

madeira, kit de cristais, pincel marcador e adesivo transparente. Além desses materiais, 

buscamos conhecer como seriam os algarismos em Braille, para que pudéssemos confeccioná-

los na outra face da peça, como nos mostra a figura abaixo.   
 

 

Figura 1: Sistema decimal em Braille e os sinais de operação  

 
 Fonte: Disponível em < http://www.mat.uc.pt/~mat1177/web/artigomat.htm > 

http://www.mat.uc.pt/~mat1177/web/artigomat.htm
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A partir desse conhecimento, pudemos confeccionar as faces da peça com algarismos 

maiores, mostrado na figura 2, e as faces com algarismos em Braille conforme figura 3. 

 
         

        Figura 2: Face com os algarismos desenhados                        Figura 3: Face com os algarismos em Braille  

                                      

     Fonte: Acervo das autoras                                                                Fonte: Acervo das autoras 

 

A atividade consiste na aplicação do jogo, e para isso é necessário entendermos como o 

jogo se desenvolve. Dessa forma, precisamos nos atentar para as seguintes regras: 

 

• Pode ser jogado por 2 ou 4 jogadores; 

• São distribuídas 7 peças para cada jogador; 

• O jogador com a peça de maior algarismo começa o jogo, colocando-a na mesa; 

• O jogo roda no sentido horário, ou seja, se movimenta sempre pela direita; 

• O jogo consiste em encaixar peças de algarismos iguais; 

• Caso o jogador encaixe a peça, o jogo segue; 

• Caso o jogador não tenha alguma peça que se encaixe no jogo, pode pegar outra peça 

no monte, que é onde ficam as peças que sobram. Caso não tenha sobrado nenhuma 

peça, o jogador passa a vez; 

• O jogo termina quando algum jogador consegue encaixar todas as suas peças ou quando 

o jogo fica fechado, ou seja, quando os jogadores não conseguem mais encaixar as suas 

peças no jogo; 

• Quando o jogo fica fechado, cada jogador deverá somar todos os algarismos das peças 

que estão em suas mãos. Ganha o jogo, o jogador que tiver a menor soma. 

  Neste momento, é importante salientar que se os alunos não tiverem contato com o 

Braille, então é necessário orientá-los em relação a forma dos algarismos e sua leitura nessa 

linguagem.  

  Na Figura 4 podemos ver o jogo de dominó dupla face com todas as suas. 

 



53 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Figura 4: O jogo de dominó 

                     

Fonte: Acervo das autoras 

  

b) Aprendendo sobre área e perímetro do quadrado e do retângulo com o Geoplano 

Esta atividade tem como objetivo principal proporcionar a compreensão do conteúdo de 

Área e Perímetro do quadrado e do retângulo com o auxílio do Geoplano retangular, visando 

facilitar a aprendizagem de crianças com deficiência visual em relação aos conceitos 

matemáticos e, ao mesmo tempo, proporcionar um ensino inclusivo. E, para isso, é dividida em 

dois momentos. 

 

1º Momento – Esse momento consiste em apresentar o Geoplano retangular para os alunos e 

permitir que eles interajam com o material didático. Nesse momento, cabe ao professor 

contextualizar o material didático que está sendo apresentado, contando um pouco de sua 

história. 

Conforme Diniz e Oliveira (2010) o Geoplano foi criado no ano 1961 por Gattegno, 

conhecido por ser inventor, escritor e educador de origem egípcia, este tinha o intuito de 

possibilitar, a seus alunos, experiências relacionadas à geometria, no qual através dele era 

possível entender de forma mais concreta a construção de figuras geométricas e suas aplicações. 

O Geoplano é uma placa de madeira lisa, onde em sua superfície da qual são cravados pinos a 

intervalos regulares, formando uma malha retangular de fileiras e colunas, como nos mostra a 

figura abaixo. 
 

Figura 5: Geoplano retangular 

 

 
 

 Fonte: Vital acontece. Disponível em < http://www.vitalbrazilsp.com.br/vitalacontece/tag/geoplano/> 

 

http://www.vitalbrazilsp.com.br/vitalacontece/tag/geoplano/
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2º Momento – Nesse momento, o professor apresenta o conceito de área e perímetro para o 

quadrado e o retângulo e como se desenvolve os cálculos para essas duas figuras geométricas. 

A partir disso, o docente divide a turma em grupos de três componentes para proporcionar mais 

interação entre eles, e propõem que eles construam, por exemplo, um quadrado 2x2, um 

retângulo 3x4 e outros, e calculem suas áreas e perímetros. Por fim, o educador questiona-os 

sobre o desenvolvimento da atividade, a fim de analisar se houve dificuldades no percurso e, se 

sim, quais foram elas. Além disso, é importante questioná-los sobre as escolhas em conjunto e 

a vivência de grupo. 

A figura 6 nos mostra uma ilustração de como seria esta atividade. 

 
Figura 6: Geoplano retangular 

 
Fonte: UTFPR. Disponível em < http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/cursos/licenciaturas/Ofertados-neste-

Campus/matematica/laboratorios/material-didatico/geoplano> 

 

O Geoplano surge como um material didático mediador entre o que o professor 

explica e como o aluno aprende, possibilitando a ambas as partes satisfação e motivação. É 

um instrumento que pode ser manipulado por cegos e videntes, da mesma forma e com a 

mesma facilidade. 

 

c) Jogo de Damas adaptado 

Escolhemos o uso do jogo de Damas, por ser um jogo que está presente em diversas 

culturas e por ser muito popular entre os brasileiros. Essa atividade tem como objetivo principal 

estimular o raciocínio lógico, desenvolver a capacidade de criar estratégias e proporcionar 

reflexões sobre a deficiência visual. Ela pode ser aplicada para qualquer nível de ensino e 

também pode ser usada envolvendo conteúdos matemáticos. E para alcançar os nossos objetivos 

é necessário que tanto as peças quanto o tabuleiro do jogo sejam adaptados. Dessa forma, 

sugerimos utilizar materiais de baixo custo para fazer a adaptação.  

Na construção do tabuleiro, podemos utilizar uma base de madeira, ou de outro material 

que seja firme, e acima dela construir outra base com isopor. As linhas do tabuleiro deverão ser 

delimitadas com alguma textura, que pode ser cola de isopor, palito de churrasco etc. Isso deve 

acontecer para que os alunos com deficiência visual possam ter noção do espaço de cada casa. 

E as casas pretas, que são onde as peças se movimentam, deverão estar em baixo relevo. 

Na construção das peças, a cor não importa, então pode ser branca, preta, rosa etc. O 

que é importante é a textura delas, ou seja, temos que fazer 12 peças com uma textura e mais 

12 peças com outra diferente, onde estas podem ser colocadas apenas em cima delas ou ao 

redor. Além disso, sugerimos que a peça seja de isopor, em formato circular, para que fixemos 

nelas um pedaço de palito com ponta fina, para que o aluno as prenda no tabuleiro. 

http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/cursos/licenciaturas/Ofertados-neste-Campus/matematica/laboratorios/material-didatico/geoplano
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/cursos/licenciaturas/Ofertados-neste-Campus/matematica/laboratorios/material-didatico/geoplano
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A atividade consiste na aplicação do jogo, e para isso é necessário entendermos como 

ele se desenvolve. Utilizaremos as regras brasileiras para o jogo de Damas, que são as seguintes: 

 

• O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas (neste caso, como 

estamos relacionado texturas e não cores, a escolha de quem inicia o jogo dependerá do 

professor); 

• A peça só anda para frente, uma casa de cada vez; 

• Quando a peça atinge a oitava linha do tabuleiro ela é promovida à Dama; 

• A Dama pode andar para frente e para trás; 

• A Dama não pode saltar uma peça da mesma cor (no caso, da mesma textura); 

• A captura é obrigatória; 

• Não existe sopro; 

• Duas ou mais peças, juntas na mesma diagonal, não podem ser capturadas; 

• Peça e dama tem o mesmo valor para capturarem ou serem capturadas; 

• A peça e a Dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou mais peças; 

• Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar 

o lance que capture o maior número de peças (Lei da Maioria); 

• Ganha aquele que capturar o maior número de peças ou capturar todas as peças. 

 

  É importante que o professor sempre esteja orientando os jogadores sobre as regras do 

jogo e, ao mesmo, observando seus raciocínios, suas estratégias de jogo etc. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades propostas neste trabalho não tiveram a oportunidade de serem utilizadas 

com nenhuma criança com deficiência visual, mas isso não impede de inferirmos que elas 

poderiam ser desenvolvidas facilmente por qualquer uma delas e que também cumpriria os seus 

objetivos didáticos. Além disso, estas atividades forram construídas para todos os alunos, para 

que não haja exclusão, para romper as limitações e, assim, proporcionar uma maior inclusão 

social. 

 

CONCLUSÕES 

 

Enquanto seres formadores do conhecimento e atuantes na sociedade, é nosso dever 

garantir que todos os alunos, sem exceção, tenham experiências de aprendizagem de qualidade 

e, se possível, diversificadas, que contribuam para a construção do saber. Sendo assim, é 

necessário que o professor conheça novas metodologias de ensino de Matemática e, em seguida, 

às introduzam em suas aulas, para poder chegar a resultados positivos.  
Nossa meta é proporcionar um ensino de Matemática mais rico e inclusivo. Dessa forma, 

esperamos que essas atividades não sejam utilizadas apenas para serem aulas diferenciadas, 

mas também para ajudar as crianças com deficiência visual a fixarem e compreenderem um 

pouco mais sobre alguns conteúdos matemáticos. Além disso, esperamos que elas também 

possam incentivar o respeito às diversidades de pensamentos, às diferenças e proporcionar uma 

maior interação social. 

 Por fim, com a construção dessas atividades, pudemos perceber o quanto é complicado 

pensar e construir materiais didáticos para pessoas com necessidades educacionais especiais 

(NEE), pois temos de adentrar num universo que, muitas vezes, não conhecemos. E como, 

geralmente, o desconhecido assusta, optamos ou por tratá-las da forma tradicional ou por 

esquecê-las e são essas atitudes que aumentam ainda mais os problemas. Por isso, é necessário 

sairmos da nossa zona de conforto e nos doar mais para os nossos alunos, independente do quão 
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difícil será o caminho, pois a nossa missão é proporcionar uma educação de qualidade e com 

mais significado para suas vidas. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

E OS DESAFIOS DE UM FAZER COTIDIANO 

  

Núzia Roberta Lima15 

Maria Idalene da Silva Sampaio16 

        

                                               

RESUMO 

Este estudo foi realizado em uma Unidade de Educação Infantil –UEI, localizada na cidade de 

Mossoró-RN. Objetiva discorrer acerca de vivências e experiências oriundas de uma formação 

voltada para os aspectos relacionados á inclusão no que diz respeito aos desafios encontrados 

pelas professoras que atuam nesse segmento, as condições de trabalho com o público alvo, e 

dos materiais didáticos pedagógico necessários para o auxílio das suas práticas pedagógicas. O 

referencial teórico-metodológico fundamenta-se em autores que discutem a formação 

continuada como: Imbernón (2011); Candau (1997), e em estudiosos que pesquisam a inclusão 

escolar, sendo eles: Silva (2014); Carvalho (2014); Gaio (2011); Frizanco (2008).O recurso 

metodológico para este estudo foi análise dos referenciais bibliográficos que discutem a 

temática abordada e documentos que  legalizam essa modalidade de educação, assim como a 

experiência da formação ministrada teórico prática junto aos professores da rede municipal de 

Ensino. Os resultados obtidos com esse estudo versam sobre a importância de uma reflexão 

acerca do que seja o trabalho inclusivo desenvolvido em sala de aula que atenda as reais 

necessidades da inclusão, partindo do pressuposto da formação permanente dos profissionais 

da área de educação, e da parceria escola e família, que atenda aos modos de uma educação 

mais inclusiva. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Educação. Formação continuada. Professor. Prática. 

 

 

INTRODUÇÃO: um recorte do processo histórico 

 

Discutir acerca do processo histórico da Educação Inclusiva, se faz necessário para que 

possamos entender os avanços e desafios propostos a essa modalidade de educação. 

Ressaltaremos em um breve recorte como ocorreu na Antiguidade entre os povos primitivos o 

tratamento ás pessoas com deficiência até os nossos dias atuais, tendo em vistas hoje ser 

reconhecida e legalizada através da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), nº 9.394/96, assim como outros documentos que asseguram a essas pessoas o direito de 

cidadania e dignidade como a Lei Brasileira de inclusão (LBI), n° 13.145 de 06 de julho de 

2015. 

Para Frizanco (2008), a educação inclusiva, destinada às pessoas com deficiência dentro 

do processo histórico das civilizações, assume dois aspectos, sendo eles: extermínio, por ser 

considerado grave empecilho à sobrevivência dos grupos, tendo em vista que não podiam 

cooperar dentro dos afazeres diários. A outra questão está relacionada á proteção e sustento 

para ganhar a simpatia dos deuses, por gratidão, em reconhecer aos esforços daqueles que se 

mutilavam na guerra. Desta maneira os hebreus entendiam, que a deficiência física ou sensorial, 

era uma espécie de punição divina e impediam qualquer pessoa com deficiência ter acesso aos 

serviços religiosos. 

                                                           
15 Professora substituta da Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA). Mestre na linha de Pesquisa Formação 

Humana e Desenvolvimento Profissional Docente no POSEDUC/UERN. . E-mail: nrobertalima@hotmail.com. 
16 Aluna da Pós Graduação em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Norte do Paraná-

UNOPAR. E-mail: Idasilva2005@hotmail.com. 
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Mediante ao exposto, destacaremos ainda   a Lei das XII Tábuas, na Roma Antiga, que 

autorizava “os patriarcas a matar seus filhos defeituosos, o mesmo ocorria em Esparta, onde os 

recém nascidos frágeis ou deficientes eram lançados do alto do Taigeto (abismo de mais de 

2.400 metros de altitude)”. (FRIZANCO, 2008, p. 10). Através dessas constatações de fatos 

elencados acima, vimos que o direito á vida, cidadania, o respeito as diferenças e 

particularidades, não eram vistos, discutido e relevado na Antiguidade.  

Segundo Frizanco (2008), os atenienses, por influência de Aristóteles, protegiam seus 

doentes e deficientes, dando condição de exercer uma atividade produtiva, quando isso era 

possível, ou auxiliando-os , quando a sua condição não permitia nenhuma atividade. Os 

romanos também agiam como os atenienses, e discutiam se a conduta adequada seria 

assistencial ou de readaptação desses deficientes a uma atividade produtiva que fosse 

apropriada. 

Ainda nesses aspectos de um pequeno recorte sobre a história das pessoas deficientes, 

estudos comprovam que durante a Idade Média, Revolução Frances, com o Renascimento, a 

Idade Moderna perpassando até chegar na Revolução Industrial, ocorreu o despertar da atenção 

para a questão da habilitação e da reabilitação da pessoa com deficiência para o trabalho 

aguçou-se a partir dessa Revolução.  

Não podemos deixar de discutir os aspectos relevantes no decorrer dos tempos, até 

chegar a nossa modernidade e destacar a contribuição da nossa legislação brasileira, por meio 

da Lei de Diretrizes e Bases as Educação, que prevê a inclusão de alunos com deficiência em 

salas de aulas regulares de ensino, o que de certa maneira apresenta uma equiparação de 

oportunidades educacionais, assim como o princípio da igualdade de direitos para todos e da 

Lei Brasileira de Inclusão, que tem como base a Convenção da Organização das Nações Unidas- 

ONU, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o primeiro tratado internacional de 

direitos humanos a ser incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro como emenda 

constitucional. 

Diante disso, compreendemos que os discursos sobre a inclusão geram efeitos de 

verdade distintos nos sujeitos, para tanto, não basta mapear o presente a partir de coleta de 

políticas, leis, regulamentos, histórias de vida, testemunhos, estatísticas, etc. É condição para 

entender a sua emergência focar em acontecimentos passados, buscando estabelecer sempre de 

forma arriscada e perigosa, relações entre estes aparentemente desconexos, mas que são capazes 

de nos fazer compreender aquilo que nos tornamos, lutamos e acreditamos.  

 Para tanto, além de ser o cumprimento de uma obrigatoriedade legal, a inclusão traz 

consigo o bojo das discussões, como o receio do novo, a sensação de não estarmos  preparados 

para receber os alunos com deficiência , de não saber o que e como deve ser feito , entre outras 

indagações. 

No entanto, pensar a inclusão educacional nos faz destacar não só as  políticas 

inclusivas, mas todo um contexto histórico, social , político, econômico e educacional como 

um todo, precisamos  entender a deficiência como resultado da inter-relação das limitações 

individuais com as barreiras existentes no ambiente em que se vive, e que mediante a isso, se 

faz necessário considerar o contexto e o papel do educador e de cada indivíduo na constituição 

de cada uma das deficiências, sendo ainda preciso, se pensar uma postura de enfrentamento das 

concepções que ainda relacionam a deficiência a incapacidade de que se possa pensar a 

deficiência além dos sujeitos. 

 

A FORMAÇÃO CONTINUDADA DO PROFESSOR E OS DESAFIOS DO INCLUIR 

 

 A formação continuada dos professores dentro do processo educativo, durante anos tem 

sido o de reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, educação permanente e 

educação continuada. Hoje se faz necessário rever tais termos tão presentes no discurso 
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cotidiano dos educadores e dos demais níveis de administração da educação. Mediante as 

nomenclaturas citadas, destacaremos a concepção de educação continuada, para fazer ressalva 

aquela que tem lugar ao longo da carreira profissional, após a certificação profissional inicial, 

garantindo a maioria das competências profissionais dos professores em exercícios. 

 Sendo assim, a educação continuada compõe uma visão mais completa, cada vez aceita 

e valorizada, sobretudo com a proposição e implementação desses processos no lócus do 

próprio trabalho cotidiano, de maneira contínua, sem lapsos, sem interrupções, uma verdadeira 

prática social de educação mobilizadora (MARIN, 1996). 

 Para Nóvoa (1997), a formação de professores deve ser um processo contínuo 

fundamental em suas vidas e na das escolas. Ele sugere que a formação docente volte-se para o 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada professor. 

Dentro deste contexto, “a formação continuada é tida como instrumento de 

profissionalização, ou seja como um processo dinâmico, por meio do qual, ao longo do tempo, 

o profissional vai adequando sua formação às exigências de sua de sua atividade profissional” 

(ALARCÃO apud VEIGA, 1998, p. 99).  

Portanto, discutir sobre a formação continuada do professor na perspectiva da inclusão, 

nos faz retratar sobre o papel da escola, que precisa mudar, pensar dentro de uma 

intencionalidade educativa, se reconhecendo na adversidade, na luta contra os processos sociais 

excludentes. 

Pensar a escola e seus agentes como um espaço inclusivo, requer ainda num sentido 

amplo acerca do que seria o espaço educacional escolar, que será inclusivo, não apenas pela 

presença física dos sujeitos, como alunos; muito menos se sua intencionalidade educativa 

estiver centrada no rendimento, com conteúdo curricular, ou em atividades de aprendizagem 

que não considerem as diferenças individuais, pelo fato de assumir uma abordagem 

homogeneizadora. 

Segundo Carvalho (2014), a escola deve ser para todos, sendo um equívoco supor que 

o paradigma da inclusão se destina, somente aos alunos de educação especial, como conhecida 

até então, isto é as pessoas com necessidade especial .Para a autora, a proposta inclusiva diz  

respeito a uma escola de qualidade para todos, que não segregue, não rotule e não “ expulse” 

alunos com qualquer tipo de problema, que enfrente sem adiamentos , a grave questão do 

fracasso escolar e que atenda á diversidade de características de seu alunado. 

Nesse cenário, destacaremos o papel do professor, seus desafios e superações no 

contexto de sala de aula, e a necessidade de se pensar estratégias metodológicas inclusiva. Para 

Silva (2014), o professor precisa buscar informação e formação sobre como otimizar as ações 

pedagógicas, de forma a atender ao aluno com deficiência, com dificuldade de aprendizagem 

entre outros. 

Nesse contexto, precisamos partir do princípio de que a inclusão não consiste somente 

em efetuar a matrícula de alunos com deficiência na escola, e sim um processo de se pensar um 

todo, partindo da efetivação de ações que mobilizem toda a escola, seja por meio de reuniões, 

palestras, curso de formação, em torno de princípios que fundamentam o processo de inclusão 

escolar e social. 

A autora Jesus (2009), ressalta em seus estudos a relevância da promulgação da LDB 

(Lei nº 9.394/96), aumentou o contingente de estudantes da rede especial de ensino que 

ingressam no ensino regular, com isso, não podemos deixar de elucidar as dificuldades 

encontradas pelos professores com relação a sua prática pedagógica com alunos com 

necessidade especial, lembrando que a tomada de consciência por parte desses  profissionais 

sobre sua prática pedagógica, é influenciada pelas suas vivências e pelo seu conhecimento. 

Mediante ao exposto acerca da temática discutida nesse estudo, se faz necessário pensar 

a necessidade ainda maior de os cursos de formação de professores incluírem conteúdos, 

disciplinas na área das necessidades educacionais especiais em seus currículos, isso por se só 
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não garante a qualidade profissional dos professores, nem a inclusão dos alunos. “Entretanto, a 

inexistência de espaços no currículo para se abordar essa temática é mais um agravante para 

não se concretizar uma proposta inclusiva” (JESUS, 2009 p. 269). 

Portanto, é preciso que saibamos identificar as vozes dos professores que estão atuando 

na educação em especial a básica, que apontam para muitas dificuldades enfrentadas na sala de 

aula para trabalhar de maneira adequada com os alunos especiais e/ ou com dificuldade de 

aprendizagem, vale destacar que essas dificuldades são em sua maioria oriundas de uma 

formação inicial que não proporciona subsídios básicos para os professores que vão atuar na 

modalidade de educação inclusiva. 

Assim, elencamos alguns elementos que vão contribuído para a existência de lacunas 

entre a teoria e a prática sendo eles: a inexistência ou insuficiência de programas de educação 

continuada, de precária infraestrutura física, material e de pessoal das escolas para receberem 

esse alunado e da própria concepção de deficiência presente na educação.  

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: relato de experiência da formação 

        

 Os caminhos pedagógicos da educação inclusiva decorrem também da adequação do 

processo escolar á diversidade dos alunos, tendo em vista que ensinar é de fato uma tarefa 

complexa e exige dos professores conhecimentos novos que muitas vezes contradizem o que 

lhe foi ensinado durante a sua vivência acadêmica e o que utilizam em sala de aula. 

Dessa forma, corroboramos com as ideias de Gaio (2011), quando afirma que a inclusão 

escolar deve envolver basicamente uma mudança de atitude face ao outro, e que o apoio aos 

professores é muito importante nesse momento, para que o problema seja encarado na sua 

devida dimensão e para que se desmistifique a crença de que os conhecimentos referentes à 

conceituação, tipologia das deficiências e outros temas correlatos que lhes trarão alívio e 

competência para ensinar a todos os alunos de uma mesma turma, considerando as 

especificidades de que envolve ao desenvolver um trabalho com a inclusão no contexto de sala 

de aula. 

Para Silva (2014), as práticas inclusivas são socialmente construídas e também vão 

exigir a corresponsabilidade de todos os envolvidos, porém, os professores, possuem uma 

grande responsabilidade nesse processo, sendo preciso manter uma postura ética, aberta e 

disposta a rever as práticas convencionais, reconhecendo e aceitando as diferenças como 

desafios positivos, fortalecendo os princípios que caracterizam a educação como um direito de 

todos. 

Mediante as discussões acerca da inclusão e seus desafios, perpassando pelos desafios 

da formação continuada, destacaremos através do nosso relato de experiência, a formação 

realizada em uma Unidade de Educação Infantil (UEI), da rede municipal de ensino na cidade 

de Mossoró-RN, ao qual nos proporcionou momentos de grandes aprendizados a partir da 

formação realizada junto às professoras que atuam no segmento da educação infantil, e que de 

certa forma trabalham com o desafio da inclusão em seus diversos aspectos.  

A devida formação partiu da necessidade de se discutir a inclusão, pensar sobre as 

práticas pedagógicas inclusivas, assim como refletir sobre a parceria escola e família e a 

importância da legalização que ampara essa modalidade de ensino, junto a todos os agentes que 

fazem parte da devida Unidade de Educação Infantil. Partimos do princípio da escuta através 

dos relatos das professoras que nos foi transmitido durante uma roda de conversa, suas 

angústias, receios, dificuldades e superações ao desenvolver propostas pedagógicas mais 

inclusivas. 

Dessa maneira, os relatos das professoras partiam de suas experiências em sala de aula 

com crianças com necessidades especiais aliando a falta de estrutura física, a ausência de mais 

formações continuadas na área da educação especial e a relação com as famílias. Os 
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questionamentos e os anseios sobre o cotidiano escolar foram expressados corriqueiramente 

durante a formação. Partimos sobre a ótica de reflexões do fazer pedagógico, informações sobre 

a educação inclusiva aliando a teoria e a prática, bem como transmitir o nosso conhecimento 

sobre a área, um pouco da nossa vivência como docentes atuantes na rede municipal e com 

experiências em sala de aula com alunos com deficiências. E posteriormente ressaltamos sobre 

o conhecimento da realidade educacional do município e as especificidades do contexto escolar. 

Dentro desse contexto, organizamos algumas dinâmicas entre as participantes que 

tinham como objetivo proporcionar a interação entre os membros, reflexões na perspectiva da 

empatia. E após as realizações das dinâmicas eram elaborados questionamentos sobre “o se 

colocar no lugar do outro”, o cuidar e o afeto na relação entre o professor e o aluno. Com 

palavras de incentivos, proporcionamos momentos com muitas revelações das professoras 

sobre o cotidiano e as práticas pedagógicas realizadas em salas de aula baseado no afeto e amor. 

A formação proporcionou ainda discutir atividades direcionadas, através da utilização 

da ludicidade que pudessem favorecer ao interesse, participação e aprendizado das crianças, 

tais como: livros sensórias coloridos e em alto relevo e musical, a utilização de fantoches,  uso 

de avental com o cenário da história entre outras que são atividades que favorecem uma 

aprendizagem satisfatória e enriquecedora, por meios de uma gama de benefícios de caráter 

social, afetivo, psicológico e cognitivo, através da interação entre os pares, a socialização, a 

estimulação auditiva, o desenvolvimento psicomotor a comunicação e oralidade, a ativação no 

imaginário, a aprendizagem por imitação e a valorização cultural.  

Ainda envolvendo a formação na perspectiva da prática e do fazer pedagógico, foram 

desenvolvidas entre grupos cotações de histórias infantis adaptadas utilizando alguns recursos 

como: livros paradidáticos, fantoches, imagens e gravuras entre outros. Ao concluírem a 

elaboração das histórias, os grupos fizeram as suas apresentações e explanações sobre a 

metodologia escolhida e objetivo desta para a prática em sala de aula.  

Em um momento de socialização discutimos sobre todos os trabalhos apresentados, bem 

como o incentivo para a inserção das metodologias nas práticas pedagógicas cotidianas de sala 

de aula, e ao mesmo tempo serviu de termômetro no que diz respeito aos conhecimentos das 

mesmas referentes á educação inclusiva e seus desafios no fazer pedagógico. 

Guimarães (2001), sugere que para além da defesa da necessidade de um delineamento 

diferente para a profissão docente e, portanto, da construção de um processo diferenciado de 

profissionalização, também o reconhecido da complexidade, dificuldades e a perspectiva ao 

longo da empreitada. Reiterando a reflexão acerca da sugestão do autor, podemos destacar as 

práticas pedagógicas como uma ponte para o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. As 

metodologias utilizadas em sala de aula proporciona aos indivíduos o envolvimento com o 

saber. É de grande relevância o planejamento e execução de atividades lúdicas voltadas para 

educação infantil. Negrine (1994. p.19) “afirma que: as contribuições das atividades lúdicas 

no desenvolvimento integral indicam que elas contribuem poderosamente no 

desenvolvimento global da criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas 

[...]”. 

No então, partimos do pressuposto que se fez necessário uma reflexão pertinente aos 

desafios enfrentados pelas profissionais da UEI, que vem a exigir um (re) pensar as diversas 

maneiras de se trabalhar com um fazer mais voltado para a inclusão, envolvendo atividades 

práticas e de interesse das crianças. Ainda no que se refere a uma práxis inovadora que carregue 

no bojo das discussões elementos que caracterizam o incluir de todos os envolvidos nesse 

cenário.  

Desenvolver um trabalho dessa natureza foi uma experiência rica, baseada no 

acolhimento de toda comunidade escolar, podemos perceber a carência do conhecimento na 

área da educação inclusiva, através da conjuntura emocional expressada na maior parte dos 

relatos, assim como o reconhecimento da parceria escola, família e órgãos responsáveis que 
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possam assumir cada vez mais o compromisso de fazer valer o que a legislação ampara 

mediante a modalidade de educação inclusiva. Outro fator de suma relevância é a continuidade 

das formações, estudos, cursos entre outros, que de certa forma auxiliam na prática pedagógica 

que atenda as reais demanda da inclusão escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A legislação brasileira, por meio da Lei de Diretrizes da Educação Básica nº 9.394/96, 

prevê a inclusão de alunos com deficiência em salas regulares de ensino, o que representa 

“equiparação” de oportunidades educacionais e o comprometimento com o princípio da 

igualdade de direito para todos. 

 Discutir acerca da inclusão escolar, dos desafios da formação continuada e de uma 

prática pedagógica inclusiva nos fez (re)fletir diante das demandas, e quais as reais necessidades 

das professoras que atuam no segmento da Educação Infantil e que vivenciam as dificuldades 

de desenvolver práticas inclusivas no contexto de sala de aula, por seus diversos aspectos. 

 Diante do exposto, compreendemos que a política inclusiva objetiva oportunizar a 

educação democrática para todos, fazendo ressalvas ao acesso ao ensino público de qualidade 

e o exercício da cidadania em direito de todos, viabilizando a prática escolar da convivência  

com as diversidades e diferenças culturais e individuais, incluir o educando com necessidade 

educacionais especiais no ensino regular comum, o que de certa forma hoje está sendo um dos 

maiores desafios da escola e dos professores, mediante ao atual cenário educacional. 

Sabemos que a profissão docente vem sendo pautada por um caminho que oscila entre modelos 

que levam em conta conhecimentos fundamentais e práticos que são considerados relevantes 

como os métodos e técnicas. 

Pensar em um ambiente escolar inclusivo nos faz refletir sobre a complexidade do 

processo de incluir, e que não basta apenas cumprir a lei e oferecer vagas aos “diferentes”, 

colocando-os no mesmo espaço como os chamados “iguais”, e sim é, compreender que um 

projeto dessa natureza demanda muito investimento e envolvimento de todas as pessoas 

envolvidas nesse processo, a família, escola, professores e principalmente os órgãos 

governamentais. 

Partindo do pressuposto que a formação do professor é elemento essencial dentro do 

processo de inclusão, percebemos através da formação desenvolvida com as profissionais que 

atuam na educação infantil em especial com os desafios da inclusão, que é preciso se pensar 

um conjunto de conhecimentos, de saberes adquiridos no exercício do magistério, como 

também a busca por formação continuada, que viabilize um trabalho em conjunto com todos 

que fazem a escola e acima de tudo, compreendam seus direitos e deveres perante a legislação 

que ampara a educação inclusiva de uma maneira geral. 

Não podemos deixar de ressaltar que assim como a sociedade e os alunos, também os 

professores são afetados por essa necessidade de constante atualização de conhecimentos e 

competências, fazendo-se necessário organizar-se de modo que isso seja possível, ou que 

tenham oportunidades para aperfeiçoar a arte de ensinar. 

A partir das atividades propostas, durante a formação, percebemos um despertar e um 

olhar mais reflexivo sobre a inclusão escolar, assim como a necessidade de capacitações mais 

aprofundadas, que possam favorecer novas alternativas e um trabalho mais significativo. 

Abordar as condições de trabalho dentro de sala de aula, material didático adequado e 

uma estrutura física que atenda as reais demandas da escola como um todo. A roda de conversa 

foi uma experiência de escuta significativa para o nosso aprendizado e de todos inseridos nesse 

contexto, através dos relatos pudemos perceber as reais necessidades de quem conhece o “chão” 

da escola, a vontade de acertar, de buscar ajuda de órgãos responsáveis que possam fazer valer 

cada vez mais o que a legalização discute em seus tramites legais. 
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No entanto, trabalhar com a formação de professor numa perspectiva inclusiva, nos faz 

pensar, analisar, refletir a nossa ação na ação, do, e através do outro. Precisamos buscar mais 

conhecimentos, acreditar e contribuir para uma educação mais igual e menos excludente, e 

assim fazer valer nosso direto enquanto educador, formador, mediador e aprendiz, sendo 

necessário entender que o professor sozinho, não atenderá as demandas existentes da educação 

inclusiva.  

É preciso, assim se pensar de que maneira estamos vendo e vivenciando a inclusão? Em 

quais condições de trabalho? Como ocorre a parceria da família? Qual o papel dos órgãos 

governamentais nesse processo e das políticas que fazem a efetivação dos direitos e deveres das 

pessoas com necessidades especiais? Da maneira como ocorre hoje estamos trabalhando a 

inclusão na sala de aula? São questões dessa natureza que nos faz querer dá um (re)significar 

da nossa prática e um (re)pensar o nosso papel enquanto mediadores e agentes de transformação 

da sociedade. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva apresentar a percepção dos professores do IFRN acerca da formação 

inicial e continuada que possuem para atuar na educação profissional das pessoas com 

deficiência. Os dados aqui apresentados e discutidos foram obtidos durante a realização de uma 

pesquisa empírica que integrou parte da investigação desenvolvida para a materialização de 

uma dissertação de mestrado. A referida pesquisa empírica foi efetivada, através do envio de 

um questionário eletrônico, via internet, para todos os professores do IFRN, durante os meses 

de junho, julho e agosto de 2018. Ao final da pesquisa foram contabilizados 196 (cento e 

noventa e seis) participantes que correspondem a aproximadamente 10% (dez por cento) do 

total de professores do referido instituto. Os dados obtidos no transcorrer da pesquisa, foram 

analisados com base na hermenêutica-dialética, num processo que buscou uma aproximação 

com o materialismo histórico-dialético. Os resultados revelam que 63,3% dos professores do 

IFRN afirmaram não conhecer a existência de políticas de formação de professores para a EP 

das PcD, assim como os participantes da pesquisa informam que as ações ensejadas pelo IFRN 

ainda são principiantes perante a falta e/ou incipiência de informações/conhecimentos que seus 

professores possuem para lidar com as PcD. Desse modo, em cada um dos relatos expostos, é 

possível visualizar que os participantes afirmaram que a relação entre formação de professores 

e inclusão da PcD precisa ser melhorada no âmbito do IFRN. Para tanto reivindicam em suas 

respostas que sejam efetivadas, no âmbito do Instituto ora mencionado, políticas próprias de 

formação de professores para atuar na EP das PcD. Consideramos, assim, que, apesar dos 

avanços legais alcançados no que diz respeito aos direitos concernentes às pessoas com 

deficiência, assim como referentes as políticas de formação de professores para atuar na EP do 

segmento ora mencionado, a realidade brasileira ainda se encontra permeada por entraves que 

provocam um distanciamento entre o que está previsto em lei e o que é implementado na vida 

cotidiana. Desse modo, as políticas de formação de professores para a EP das PcD 

implementadas destoam de suas preconizações legais. Nesse ínterim, o IFRN deve tomar 

providencias locais, no que diz respeito a formação de seus professores para garantir a inclusão 

dos discentes com deficiência que ingressam na instituição em busca de uma educação 

profissional. 

 
Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Profissional. Pessoas com deficiência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A questão da formação inicial e continuada de professores vem sendo abordada como 

uma temática central para a melhoria da qualidade da educação, assim como para a valorização 

profissional dos docentes. Este entendimento está presente no Parecer CNE/CP 02/201519 que 

                                                           
17Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (PPGEP), do Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Natal Central, josanilda.mafra@gmail.com 
18 Orientadora, Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Natal Central, leninasilva@hotmail.com 
19 Aprovado pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 09 de junho de 2015, e 

homologado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 24 de junho de 2015. 

mailto:josanilda.mafra@gmail.com
mailto:leninasilva@hotmail.com
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trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (DCN), o qual explicita em seu artigo 3º: 

 
§ 3º A formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui 

processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da 

qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo ser 

assumida em regime de colaboração pelos entes federados nos respectivos 

sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação 

credenciadas.  (BRASIL, 2015). 
 

Assim, a formação inicial e continuada de professores é concebida como um processo 

contínuo de aprendizagem e reflexão acerca dos conhecimentos e práticas que materializam a 

educação e o ensino, de modo que, essa formação deve ser desenvolvida com vistas a garantir 

a melhoria da qualidade educacional e do ensino, bem como à valorização dos docentes. Então, 

podemos questionar em meio às determinações legais e políticas, como professores que lidam 

com formação profissional de pessoas com deficiência percebem as ações institucionais nos 

espaços em que atuam, direcionadas ao trabalho com essas pessoas? 

No que diz respeito à formação continuada, ao analisar o referido documento Dourado 

(2015) expõe que abrange dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, como também 

contempla um repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, de maneira que envolve 

atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações que 

ultrapassam à formação mínima exigida ao exercício do magistério na Educação Básica, cuja 

primazia se encontra na reflexão sobre a prática educacional permeada pela busca de 

aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente. 

Dessa forma, concordamos com Dourado (2015) no sentido em que, entendemos que a 

formação continuada se configura como uma estratégia essencial para contribuir com a inclusão 

das pessoas com deficiência nos ambientes formativos, sobretudo, pelo respaldo que oferece 

aos profissionais docentes que irão ministrar aulas para essas pessoas, uma vez que, através 

dessa formação os professores adquirem novas oportunidades para se aprofundar em temáticas 

que a formação inicial não contemplou de forma satisfatória, a exemplo para o trabalho com 

PcD. 

Cabe notar que compreendemos por pessoa com deficiência o conceito apresentado pela 

Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, a qual em seu Art. 

2o apresenta: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. (BRASIL, 2015). 

Desse modo, existem vários tipos de deficiências e nos espaços educativos são 

consideradas as deficiências: física, mental, intelectual, múltipla, visual, auditiva, entre outras 

que irão carecer de conhecimentos para serem compreendidas, e a partir dessa compreensão, 

podem ser planejadas e adotadas ações para tornar possíveis as intervenções com vistas a 

garantir a inclusão das PcD que encontram alguma limitação para ingressar em determinados 

locais e/ou para exercer seus direitos, bem como para aprenderem um trabalho, ofício ou 

profissão, tendo em vista a deficiência que possuem. 

Esta concepção também é defendida por Silva (2009, p.141) quando enfatiza que a 

atuação docente numa perspectiva inclusiva perante a discentes com deficiência visual, deve 

considerar alguns aspectos na consecução dos objetivos do processo de ensino-aprendizagem, 

estabelecidos entre o professor e o discente com deficiência no âmbito da sala de aula: 

 
Conhecer as características dos alunos (história individual, resultados de 

diferentes testes, observações, entrevistas); realizar planejamento adequado, 
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tanto no que se refere ao conteúdo, quanto aos métodos de ensino; prever os 

recursos necessários: metodologia, estratégias, materiais didáticos 

específicos, tempo, etc; avaliar de maneira contínua os resultados obtidos; 

avaliar os programas e métodos de trabalho, a fim de introduzir alterações 

quando necessário; preparar material em diferentes versões; considerar o grau 

de perda visual, o que o aluno sabe, as experiências que teve anteriormente, 

as oportunidades que lhes foram oferecidas; buscar estratégias diferenciadas 

para o trabalho com seus alunos, viabilizando a imaginação, a criatividade e 

outros canais de percepção [...]; estimular o aluno a participar ativamente do 

processo de aprendizagem através de ações compartilhadas com os colegas de 

classe. 

 
Desse modo, o professor ao lidar com os discentes com deficiência, deve possuir um 

arcabouço de conhecimentos que norteie a sua prática profissional no intuito de contribuir para 

o processo de ensino aprendizagem. Os estudiosos já reconhecem que esse acúmulo de 

conhecimentos é proveniente dos espaços de formação inicial e continuada, desenvolvidos por 

instituições formativas e/ou nos espaços de trabalho. (CUNHA, 2016). 

Nesta perspectiva, realizamos uma pesquisa com professores do IFRN objetivando 

compreender a formação inicial e continuada que possuem para atuar na educação profissional 

da pessoa com deficiência, a qual ainda possibilitou compreendermos como esses professores 

percebem a questão da formação de professores no âmbito do IFRN, conforme expomos neste 

trabalho. 

A referida temática se tornou objeto de investigação, na medida em que constatamos 

que nos anos 2000 a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica 

(RFEPCT), da qual o IFRN faz parte, assumiu o compromisso de se tornar uma instância 

inclusiva, por meio do Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais (TEC NEP), e desde então, vem sendo realizadas 

atividades no âmbito desses institutos federais com o vistas a promover a inclusão das PcD na 

seara da educação profissional. 

Sendo assim, este trabalho objetiva apresentar a percepção de professores acerca das 

ações de formação para a atuação na educação profissional das pessoas com deficiência, 

promovidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Os dados aqui apresentados e discutidos foram obtidos durante a realização de pesquisa 

empírica que integrou parte da investigação desenvolvida, para a materialização de uma 

dissertação de mestrado. A referida pesquisa foi efetivada, através do envio de um questionário 

eletrônico, via internet, para todos os professores do referido instituto, durante os meses de 

junho, julho e agosto de 2018.  

Ao final da pesquisa foram contabilizados 196 (cento e noventa e seis) participantes que 

correspondem a aproximadamente 10% (dez por cento) do total de professores desse instituto. 

Os dados foram analisados com base na hermenêutica-dialética, num processo que buscou uma 

aproximação explicativa convergente com o materialismo histórico-dialético. 

 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO IFRN PARA A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

No âmbito do IFRN, as iniciativas voltadas à inclusão das PcD que se pautam na 

perspectiva do TEC NEP são desenvolvidas pelos Núcleos de Apoio as Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE) que foram implantados seguindo as diretrizes 

do referido programa para toda Rede Federal. 

Assim, em cada campus do IFRN o NAPNE tem como objetivo principal criar na 

instituição a cultura da “educação para a convivência”, de modo a possibilitar a aceitação da 
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diversidade e, principalmente, buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e de 

comunicação, promovendo, assim, acessibilidade de forma geral e específica.  

  Desse modo, o NAPNE também atua na formação de professores para a educação 

profissional das PcD, uma vez que, ao analisarmos os relatórios de gestão dos últimos cinco 

anos do IFRN, pudemos observar que, através das ações e iniciativas executadas pelos NAPNE, 

foram realizados cursos e momentos de formação para servidores da instituição, sejam esses 

técnicos administrativos ou docentes, integrantes dos NAPNE ou não, bem como para a 

comunidade em geral20.  

De acordo com o Relatório de Gestão de 2014, no referido ano, o NAPNE, realizou 

cinco reuniões presenciais e seis reuniões por videoconferência, transmitidas para todos os 

campi, com vistas a tratar de temáticas concernentes à inclusão escolar das pessoas com 

deficiência no âmbito do IFRN; também realizou um Curso de Formação para Coordenadores 

de NAPNE e Tradutores/Intérpretes de LIBRAS, “almejando uma maior apropriação dos 

participantes do curso acerca da inclusão e de seus condicionantes.” (IFRN, 2014, p.118). 

No que diz respeito às ações de formação e capacitação sistêmicas sobre temas 

relacionados à inclusão escolar de PcD, no referido ano, também foi realizada uma “capacitação 

em inclusão e diversidade para integrantes do NAPNE.” (IFRN, 2014, p.119). 

Dessa maneira, no âmbito do IFRN as ações voltadas à formação de professores para 

atuar na EP das PcD vem sendo implementadas pelo NAPNE e ocorrem através de minicursos, 

oficinas, palestras e/ou através de eventos que abordam a temática da inclusão. 

Contudo, ao perguntarmos sobre a existência no IFRN de formação de professores para 

a educação profissional das PcD, os participantes da nossa pesquisa responderam da seguinte 

forma conforme Gráfico 01. 

 

                                                           
20 Como a ocorrência da Jornada Sobre Acessibilidade e Inclusão-JORDAI, a qual se configura como um evento 

de caráter formativo, mobilizador de atividades reflexivas e viabilizador de ações propositivas no campo da 

acessibilidade e inclusão, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – IFRN, Campus Santa Cruz. No ano de 2018 ocorreu a quarta edição do referido evento, composta por 

mesas-redondas, palestras, oficinas e minicursos, ministrados por pesquisadores e estudiosos da área, bem como 

por pessoas que apresentam alguma especificidade que a caracterize como público alvo da educação especial, além 

de apresentações artísticas com grupos compostos por pessoas com deficiências, grupos locais, e estudantes da 

instituição. Para maiores informações, consultar o site do IFRN ou a página do evento: 

https://jordai.vpeventos.com/#/ https://jordai.vpeventos.com/#/. (IFRN, 2019, on-line). 

https://jordai.vpeventos.com/#/
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Gráfico 01 – Participantes que conhecem a oferta de formação de professores para EP da PcD 

no IFRN.

 
Fonte: Elaboração própria em 2018. 

 

Os dados do Gráfico 01 revelam que uma camada majoritária, 124 participantes 

(63,3%), assegurou não ter conhecimento da existência de ações voltadas à formação de 

professores para atuar na educação profissional das pessoas com deficiência, realizadas no 

âmbito do IFRN. Enquanto uma parcela menor, 71 participantes (36,2%), informou conhecer a 

existência das referidas iniciativas. 

Esses dados nos permitem refletir que, apesar dos relatórios de gestão exporem que o 

IFRN vem realizando atividades formativas para seus profissionais, entre os quais, os 

professores para atuar na educação profissional das PcD, ainda é considerável o número de 

professores que desconhecem essa realidade como formação (63,3%). 

Tal situação nos possibilitou sinalizar para a necessidade de divulgação e fortalecimento 

das ações de formação desenvolvidas por esse instituto, no NAPNE, com vistas a torná-las mais 

visíveis, e assim, mais acessíveis a todos os servidores que se interessem em participar de 

momentos de formação e capacitação que potencializem a inclusão das PcD na EP.   

Ainda durante a pesquisa questionamos aos professores do IFRN como se traduziam nas 

ações do instituto ora mencionado, as políticas sobre a questão da relação entre a formação de 

seus professores e a inclusão das PcD no âmbito da educação profissional, de modo que os 196 

participantes responderam conforme consta no Quadro 01, a seguir. Observamos que a partir 

da visualização do número de relatos apresentados pelos participantes, decidimos selecionar as 

exposições que tratavam das políticas de formação de professores para atuar na EP da PcD: 

 

Quadro 01 - Como os participantes percebem nas ações do IFRN a relação entre a formação 

de seus      professores e a inclusão das PcD na EP 

Prof.  Formação de professores no IFRN e a inclusão das PCD na EP 

P2 

Precisa ser ampliada, não basta termos um intérprete de Libras, o ideal seria que os 

professores também se apropriassem da língua, por exemplo no trato com deficientes 

auditivos. E uma sugestão seria o espaço da Reunião Pedagógica para esse fim 

também. 

P5 
[...] Ínfima. Creio que o IFRN está sendo desafiado com a chegada de cada vez mais 

alunos com deficiências das mais variadas formas, e isso requer mais discussões nas 

36,2%

63,3%

0,5%

Sim

Não

Não respondeu
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reuniões pedagógicas, mais leituras, cursos de capacitação nas diversas deficiências 

e suporte pedagógico para enfrentar as demandas que são uma realidade. 

P12 
[...] Se restringem ao trabalho dos NAPNE e ao trabalho dos intérpretes de Libras e a 

ações isoladas em cada campus quando do ingresso de alunos com deficiência. 

P19 
Precisa [...] aperfeiçoada. Minha sugestão seria uma capacitação profunda desde o 

momento em que o novo servidor entra na instituição. 

P22 

[...] há um esforço para inclusão das pessoas com deficiência, mas falta mais 

informação e até preparação dos professores. Poderiam ser oferecidos cursos para 

capacitação nos campi. Não adianta colocar um curso de capacitação no campus natal 

central, se os professores dos outros campi não poderão participar. 

P38 

[...] forma muito experimental e sem profundidade. Em minha opinião é necessário 

estabelecer um planejamento de formação para os professores que aborde a inclusão 

dos alunos com deficiência. 

P43 

A meu ver, com exceção de algumas ações pontuais por parte de alguns campi, os 

professores do instituto, em sua maioria, não possuem formação para realizar, de fato, 

a inclusão das pessoas com deficiência na EPT. Então, acredito que essa relação 

precisa ser consolidada, pois é praticamente inexistente. 

P131 

[...] proporciona capacitações docentes no intuito de aproximar/capacitar estes a tratar 

do ensino docente com pessoas com necessidades especiais, porém, vejo que a falta 

de interesse vem dos próprios docentes em participar destas capacitações. 

P148 

[...] há bastante pesquisas no âmbito de ações para com pessoas com alguma 

deficiência, mas que não se estendem à formação continuada para os professores em 

como se portar com a pessoa com deficiência. 

P178 

O ambiente escolar está preparado em termos tecnológicos para receber os alunos, 

mas os professores não. Eu me deparei com uma enorme dificuldade ao lecionar a 

disciplina de design para um deficiente visual. 

190 

[...]  tem minicursos, palestras, orientações a professores que atuam no ensino de 

pessoas com deficiência e isso ajuda bastante os docentes nestas disciplinas, mas que 

falta uma formação melhor para que possamos tratar melhor essa questão com maior 

naturalidade ao invés de ficarmos sem saber como agir em muitas situações 

recorrendo sempre a equipe da pedagogia. 

192 
Creio que deveria ser melhor, principalmente no tocante à capacitação local (em cada 

campus). 
Fonte: Elaboração própria em 2018. 

 

Analisamos que, de acordo com os relatos sistematizados no Quadro 01, é possível 

verificar, que os 12 (doze) participantes que tiveram suas explanações selecionadas abordaram 

que, apesar do IFRN está ensejando iniciativas voltadas à formação de professores para atuar 

na EP da PcD, suas ações ainda são principiantes diante da falta e/ou incipiência de 

informações/conhecimentos que seus professores possuem para lidar com a PcD.  

Observamos em cada um dos relatos expostos, que é possível visualizar que os 

participantes afirmaram que a relação entre formação de professores e inclusão da PcD precisa 

ser melhorada no âmbito do IFRN. Para tanto, os participantes reivindicam em suas respostas 

que sejam efetivadas, no âmbito do Instituto ora mencionado, políticas próprias de formação de 

professores para atuar na educação profissional das PcD, bem como chamam a atenção para a 

demanda crescente de PcD na instituição. 

Dessa maneira, verificamos que, quanto as ações de formação de professores do IFRN 

as percepções e os posicionamentos são divergentes e ao mesmo tempo complementares. 

Vejamos: 
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a)  Ações ínfimas: 4 participantes (P2, P5, P22 e P192) destacaram que as ações 

desenvolvidas no IFRN, com vistas a formação de professores para atuar com a PcD, são 

ínfimas, carecendo de maior planejamento, sobretudo, em nível local de cada Campus, de 

maneira que os participantes P2 e P5 sugerem que a reunião pedagógica se constitua em um 

espaço de materialização das iniciativas voltadas à formação de professores acerca da referida 

temática; 

b) Ação Experimental: 2 participantes (P19, P38) ao afirmarem que a relação entre 

formação de professores e inclusão da PcD na EP é experimental, e portanto, precisa ser 

aperfeiçoada, sugerem um planejamento para o desenvolvimento dessas atividades de 

capacitação. Para complementar sua sugestão o P19 defende que as atividades dessa natureza 

sejam organizadas para ocorrer no momento em que o professor ingressa no IFRN, ou seja, no 

momento em que o servidor é convocado;  

c) Ações devem ser ampliadas: 3 participantes (P2, P12, P43) disseram que o IFRN 

precisa ampliar as ações pontuais que executa em cada Campus, de modo que o P12 ainda 

complementa sua opinião reafirmando que as atividades concernentes à inclusão da PcD devem 

ocorrer para além do NAPNE e da oferta de intérprete de Libras, dada a necessidade de 

realização da formação de professores para a atuar de forma inclusiva perante os discentes com 

deficiência; 

d) Há esforços nas ações: 3 participantes (P148, P178, P190) afirmam em seus 

relatos, que o IFRN ensejou esforços com vistas a garantir a inclusão das PcD, seja através do 

investimento em tecnologias, no desenvolvimento de pesquisas, na realização de minicursos, 

palestras, orientações a professores, mas não consolidou uma política específica de formação 

de professores para atuar com a EP da PcD, de maneira que os professores não se sentem 

preparados para tal ofício; 

e) Falta de interesse dos professores pelas ações: 1 participante (P131) ao abordar 

a questão da realização da formação de professores, por parte do IFRN, para atuar com a PCD 

assegurou que o Instituto ora mencionado, realiza as devidas capacitações e formações com 

vistas a orientar os professores acerca da referida temática, contudo, há uma falta de interesse 

por parte de alguns professores, em participar desses momentos de capacitação. 

Durante a análise dos dados do Quadro 01, observamos ainda que ao longo das 

exposições dos 12 participantes, a falta e/ou incipiência de conhecimentos por parte dos 

professores para lidar com a EP da PcD é citada de forma recorrente. Assim, de forma mais 

explícita expomos: 

a)  os participantes P43, P178 e P190 relataram que os professores do IFRN não 

estão e/ou não se sentem preparados para o trabalho inclusivo com os discentes com deficiência 

no ambiente formativo. Para exemplificar essa questão o P178 relatou: “Eu me deparei com 

uma enorme dificuldade ao lecionar a disciplina: Design para um deficiente visual”; 

b)  o participante P190 afirmou que: “Falta uma formação melhor para que 

possamos tratar melhor essa questão com maior naturalidade ao invés de ficarmos sem saber 

como agir em muitas situações recorrendo sempre a equipe da pedagogia.  

A análise desses dados revela a realidade vivenciada pelos participantes da pesquisa e 

nos permitem constatar que ocorreram avanços legais no que diz respeito às normas e 

regulamentos que tratam dos direitos das PcD, assim como nos possibilitam verificar que apesar 

de existirem iniciativas voltadas à formação de professores, estas precisam ser fortalecidas, para 

que de fato, respaldem a atuação do professor na EP da PcD. 

Dessa maneira, apesar de terem ocorrido avanços legais no que tange aos direitos das 

PcD e das políticas de formação de professores, na realidade, as referidas leis encontram severas 

dificuldades para se materializarem em ações emanadas pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, 

embora, reconhecendo-se que, essas leis regulamentam as políticas educacionais com vistas a 

formar professores, entre outros profissionais, capazes de contribuir com o processo de inclusão 
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das PcD nas instituições escolares e demais espaços da sociedade, as dificuldades são notórias 

e percebidas pelos professores em seus espaços de trabalho.  

Como apoio citamos Cunha (2016) que constatou em sua pesquisa de mestrado, 

realizada no IFRN, que nesta instituição havia uma ausência de preparo pedagógico da equipe 

dos NAPNE e dos professores, para realização das adaptações necessárias à inclusão das PcD 

na EP. A referida autora ainda nos possibilitou verificar que esta é uma realidade nacional, ao 

citar Melo et al (2006) que cita outros autores para expor que: 
 

na grande maioria das escolas brasileiras, uma das questões essenciais 

que se apresenta de maneira expressiva, e que já foi constatada por 

diversos estudos (BUENO, 1999; GLAT,  1995; 2000; MAZZOTTA, 1994; 

GOFFREDO, 1992), diz respeito à falta de recursos humanos, 

especificamente de professores de classes regulares, preparados para lidar 

com o atendimento pedagógico de educandos com deficiência, em sala de 

aula regular (MELO; MARTINS; PIRES, 2006, p. 142).  

  

Assim, constatamos que a falta de conhecimentos para lidar com as PcD, por parte dos 

professores é uma problemática que merece ser enfrentada pelo Estado brasileiro e suas 

instituições de atividades-fim, como o IFRN, através da implantação permanente de políticas 

públicas, sobretudo, quando se almeja a consolidação da inclusão escolar, uma vez que, 

conforme apontam Fernandes; Magalhães; Bernardo (2009, p.45): “a constituição de uma 

escola inclusiva requer um olhar atento para a diversidade. Isto implica em novas formas de 

organização da prática pedagógica, dos processos curriculares e de avaliação. Recai, ainda, na 

formação e prática dos docentes porquanto exigir novos saberes e habilidades.”   

Corroborando as ideias dos autores supracitados consideramos que, o IFRN, enquanto 

uma instituição que prima pela inclusão de discentes com deficiência deve fomentar o 

desenvolvimento de políticas de formação de professores para atuar na EP das PcD, tendo em 

vista o papel que estas desempenham no processo de efetivação da inclusão escolar do referido 

segmento nos espaços formativos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a execução deste trabalho pudemos visualizar que um número significativo de 

professores (63,3% dos 196 participantes) declarou não ter conhecimento da existência de 

políticas de formação de professores para a EP das PcD, no âmbito do IFRN, do mesmo modo 

que afirmaram que a relação entre formação de professores e inclusão das PcD precisa ser 

melhorada no âmbito do IFRN. Dessa forma reivindicam em suas respostas, que sejam 

efetivadas, no âmbito do Instituto ora mencionado, políticas próprias de formação de 

professores para atuar na EP das PcD tendo em vista que o número de alunos com deficiência 

tem aumentado. 

Também visualizamos as ações ensejadas pelo IFRN no que diz respeito à formação de 

seus professores para atuar na EP das PcD que são desenvolvidas pelos NAPNE, num processo 

em que, quando analisadas como políticas de formação de professores para a EP das PcD 

implementadas pelo Estado brasileiro podemos afirmar que destoam em certa medida das 

preconizações legais, pois são ações esporádicas e sem fundamento na realidade.  

Como consequência, a falta de conhecimentos para lidar com as PcD, por parte dos 

professores continua a ser uma problemática que merece ser enfrentada pelo Estado brasileiro 

e suas instituições de atividades-fim, como o IFRN através da implantação permanente de 

políticas públicas para tal atendimento. 



73 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Nesse contexto, cabe ao IFRN tomar providências locais, no que tange à formação de 

seus professores, com vistas a garantir a inclusão dos discentes com deficiência que ingressam 

na instituição em busca de educação profissional. 

Os resultados revelaram que apesar de 63,3% dos professores terem afirmado não 

conhecer a existência de inciativas de formação de professores para atuação na educação 

profissional de pessoas com deficiência no âmbito do instituto, esses informam que as ações 

ensejadas ainda são incipientes diante da falta de formação inicial e continuada desses 

professores, bem como da falta de informações/conhecimentos para lidar com a educação 

profissional dessas pessoas com a qualificação necessária a esse atendimento.  

Desse modo, nos relatos expostos, é possível visualizar que os participantes consideram 

que as ações de formação de professores para inclusão da pessoa com deficiência precisam ser 

melhoradas nesse instituto. Para tanto, reivindicam em suas respostas que sejam instituídas e 

efetivadas políticas internas dentro do instituto para qualificação de seus professores para atuar 

na educação profissional das pessoas com deficiência. 

Por fim, consideramos que, apesar dos avanços legais conquistados ao longo dos anos, 

no que diz respeito aos direitos concernentes às pessoas com deficiência, como também, às 

políticas de formação de professores para atuar na EP do segmento ora mencionado, a realidade 

brasileira ainda se encontra permeada por entraves que provocam um distanciamento entre o 

que está previsto em lei e o que é implementado na realidade.  
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RESUMO 

A Educação Especial têm sido objeto de discussão no âmbito educacional brasileiro, 

principalmente, após a efetivação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008). Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define a 

educação especial como uma modalidade de ensino oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. Desse modo, com o direito ao acesso desse público à escola regular, 

as escolas passaram a ter a necessidade de reestruturação curricular, estrutural e atitudinal. Para 

que a inclusão se efetive é necessário que o professor, em sua prática pedagógica, utilize recursos 

e estratégias adequadas que contemplem o ambiente heterogêneo da sala de aula. Nesse contexto, 

uma das disciplinas que têm se mostrado um desafio para alunos e professores é o ensino da 

matemática. Historicamente, o ensino da matemática se constituiu como um desafio para os 

docentes. Ainda nos dias de hoje, muitos professores utilizam exercícios de memorização e 

resolução de problemas como única ferramenta metodológica, perpassando às gerações futuras o 

estigma da dificuldade de aprendizagem da Matemática. Partindo dessa afirmação, para modificar 

essa realidade se faz necessário que o professor utilize estratégias e recursos didáticos que motivem 

todos os alunos a se tornarem construtores do conhecimento e tenham uma aprendizagem 

significativa. Nesse sentido, inferimos que a utilização de jogos, proporciona a inclusão e o 

desenvolvimento de competências como o raciocínio lógico. Para tal, o ensino precisa ser 

contextualizado partindo dos conhecimentos prévios das crianças e mobilizando o letramento 

matemático, ou seja, o uso social da matemática em uma relação dialética com o saber científico e 

o saber cotidiano. Considerando esses pressupostos, e em articulação com as habilidades de 

Matemática da BNCC, o jogo foi desenvolvido para garantir aos alunos o desenvolvimento de 

competências específicas.  Desse modo, esta pesquisa objetivou analisar as contribuições do jogo 

“Bora bater perna” para inclusão de crianças que constituem o público-alvo da educação especial 

na escola regular.  O jogo em questão foi desenvolvido por estudantes da graduação na disciplina 

“Ensino de Matemática’’ no semestre 2018.2 da Universidade Federal do Ceará (UFC). O processo 

de criação desse recurso foi embasado na abordagem do Design Thinking, passando pelos 

processos de ideação, prototipação e de produção final do material. Ressaltamos que esses três 

momentos não foram lineares, sendo necessário transitar entre essas três etapas até chegarmos ao 

formato final do recurso. Os resultados da análise do referido jogo indicam contribuições 

relacionadas com a inclusão, com o desenvolvimento de conceitos matemáticos e com a 

interdisciplinaridade. Verificou-se ainda que o jogo pode contribuir com o letramento matemático, 

como recurso pedagógico inclusivo para desenvolver a autonomia intelectual e social por meio do 

ensino da geometria, com ênfase na localização e orientação. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Matemática. Jogos. Interdisciplinaridade. 

                                                           
21 Trabalho orientado por Juscileide Braga de Castro. 
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23 Graduanda em pedagogia - Universidade Federal do Ceará - e-mail: heloiisa.fonseeeca@hotmail.com 
24 Graduanda em pedagogia - Universidade Federal do Ceará - e-mail: davilapriscylla@gmail.com  
25 Graduanda em pedagogia - Universidade Federal do Ceará - e-mail:  rosadayse@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, o sistema de ensino regular brasileiro se caracterizou pela valorização da 

homogeneização e da exclusão de diversos grupos sociais – dentre eles, as pessoas que atualmente 

constituem o público da Educação Especial. 

Desse modo, o acesso às escolas regulares foi um direito negado por um longo período e 

somente a partir do século XX, começou-se a aceitar esses sujeitos em ambientes menos 

segregados, quando a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1961, estabeleceu que a matrícula dos 

“excepcionais” poderia ocorrer, quando possível, nas classes comuns. Entretanto, nesse período, 

cabia ao indivíduo se adequar a esse ambiente, logo, as escolas não passaram por transformações 

para receber esse público.  

Esse fenômeno ficou conhecido como o Paradigma da Integração. De acordo com Galery 

(2017, p.47): “Esta é a essência da integração, permitir a alguns, que estariam aptos a participar da 

sociedade, o acesso à cidadania, enquanto outros, que exigiriam mudanças estruturais mais 

profundas nas instituições, continuariam mantidos de fora”. O paradigma da integração vigorou no 

Brasil por aproximadamente 30 anos, até que na década de 90, o Brasil se tornou signatário de 

documentos e declarações internacionais que defendem a Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. 

Em 2008, com a homologação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, as redes de ensino passaram a ter um aumento significativo de indivíduos 

que constituem o público-alvo da Educação Especial matriculados. De acordo com o Censo 

Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) esse 

número subiu de 114.834 para 750.983 entre 2005 e 2015.  

Outro levantamento realizado através do Censo Escolar de 2016 (INEP, 2016) constatou 

que 57,8% das escolas brasileiras têm estudantes com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) ou altas habilidades incluídos em classes comuns. Em 2008, esse 

percentual era de apenas 31%, ou seja, o quantitativo de estudantes incluídos em classes comuns 

praticamente dobrou em oito anos. 

A inclusão escolar faz com que surjam novos e grandes desafios para o sistema educacional. 

Talvez nas últimas décadas, esse seja um dos temas que mais provoca os professores, pais e 

comunidade escolar como um todo, logo, emergem diversas discussões a respeito de modificações 

que devem ser realizadas na escola. 

É válido ressaltar que não existe uma “fórmula” que promova a inclusão. Cabe ao professor 

flexibilizar as estratégias e o uso de recursos de acordo com a heterogeneidade de sua turma. Não 

existe um único recurso ou estratégia que, necessariamente, promova a inclusão de todos, uma vez 

que cada pessoa possui singularidades e o professor precisa considerar essas especificidades ao 

elaborar seu planejamento. 

Sendo assim, a utilização de jogos enquanto recurso, pode contribuir para a efetivação de 

práticas pedagógicas inclusivas, pois estes possibilitam que todos os alunos se tornem seres ativos 

no processo de construção do conhecimento e tenham uma aprendizagem significativa. 

No Ensino da Matemática, os jogos podem favorecer a aprendizagem dos conceitos 

matemáticos de maneira lúdica e contextualizada. No entanto, historicamente, esse ensino, sempre 

se constituiu como um desafio para os docentes, tendo em vista que essa disciplina é considerada 

difícil tanto para ensinar como também para aprender. 

Esse fracasso educacional gera profundos sentimentos negativos nos estudantes, não 

somente sobre a sua relação com a Matemática – a qual é a base para outras Ciências – mas também 

e, principalmente, em relação a si mesmo, sobre a sua capacidade de aprender, incidindo 

diretamente na sua autoestima (GÓMEZ; CHACÓN, 2003). 
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Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições do jogo 

“Bora bater perna” para a inclusão de crianças que constituem o público-alvo da Educação Especial 

na escola regular. Para discussão do tema em questão, o artigo foi estruturado em quatro tópicos: 

i) o ensino da geometria: o que diz a BNCC e a literatura? ii) “Bora bater perna: um recurso 

inclusivo;  iii) Análise dos resultados e IV) considerações finais.  

 O jogo foi desenvolvido com o intuito de desenvolver a habilidade geométrica com foco 

na orientação e localização. O tópico a seguir se propõe a analisar o ensino da geometria nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental de acordo com os aportes teóricos de Barguil (2019), Marcon e 

Burgo (2012), Lorenzato (1995), e as orientações curriculares da BNCC.  

 

O ENSINO DA GEOMETRIA: o que diz a BNCC e a literatura? 

 

Muito se pensa que a Geometria está relacionada apenas ao ensino das figuras geométricas 

planas e não planas, ângulos e medidas. Entretanto, essa concepção está equivocada, uma vez que, 

a Geometria está presente em diversos aspectos cotidianos, dentre eles: na leitura de mapas, na 

interpretação de gráficos estatísticos, nas Artes (pintura, escultura), na Arquitetura, na agricultura, 

entre outras (BARGUIL, 2019).  

 De acordo com MARCON e BURGO (2012, p. 05) “os conhecimentos geométricos 

surgiram elaborados a partir das necessidades do homem de compreender o espaço em que se 

encontrava.” Todavia, ainda nos dias atuais o ensino tradicional da Geometria se caracteriza pela 

nomeação das figuras planas básicas (círculo, triângulo, quadrado e retângulo) e figuras não planas 

(paralelepípedo, cubo, pirâmide e cone) de maneira descontextualizada e artificial. A ênfase na 

identificação das figuras planas e a falta da utilização de recursos didáticos apropriados pouco 

colaboram para a expansão do desenvolvimento das noções referentes a espaço e forma, bem como 

das respectivas representações. 

Durante muito tempo o currículo de matemática brasileiro não reconheceu a Geometria 

como uma área de relevância, gerando como consequência desta prática, a falta de conhecimento 

dos professores, assim, “a geração que não estudou geometria não sabe como ensiná-la” 

(LORENZATO, 1995, p. 4).  É preciso ainda considerar que a Geometria explorada na Educação 

básica, tinha como ênfase as definições, as propriedades e as fórmulas utilizadas na Geometria 

Euclidiana, o que não contribui, por exemplo, para o desenvolvimento do senso espacial.  

 Como parte do desenvolvimento do senso espacial se pressupõe a compreensão do espaço, 

o que requisita a organização, a representação e o reconhecimento do seu lugar no mesmo, assim 

como a capacidade de orientar-se. Assim, é preciso considerar que o desenvolvimento do 

pensamento geométrico se inicia a partir de experiências cotidianas com o mundo, como: andar 

até a cama, pegar um objeto em cima da mesa da cozinha, ir até a casa do vizinho; ao vivenciar 

estes tipos de situações, a criança pode desenvolver e ampliar as noções de espaço. 

Considerando a importância da Geometria para a compreensão do mundo e do espaço, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática destacam que a Geometria permite 

“compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive” (BRASIL, 

1997, p. 39). Vinte anos depois, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Matemática 

reafirma a importância da Geometria, indicando que a partir dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental os estudantes “identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localização e 

o deslocamento de objetos, construam representações de espaços conhecidos e estimem distâncias” 

(BRASIL, 2017, p. 272). 

Em decorrência dos desafios existentes no ensino e na aprendizagem da Geometria, na 

perspectiva do letramento, ou seja, de forma em que a aprendizagem de conhecimentos específicos 

relacione-se com a realidade do aluno, pensou-se em um recurso que auxiliasse o professor no 

desenvolvimento de algumas habilidades, que de acordo com a BNCC, precisam ser desenvolvidas 

durante os anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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 O jogo “Bora bater perna” foi desenvolvido com o intuito de propor uma atividade que 

aborde os conteúdos de orientação e de localização, pertencentes a área de Geometria, em sala de 

aula, com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. Segundo a BNCC:  

 
A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e 

procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de 

diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar posição 

e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas 

e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. (BRASIL, 

2017, p. 271). 

Sendo assim, o recurso educacional “Bora bater perna?” tem como objetivo que os alunos 

do 3º ano do Ensino Fundamental vivenciem um passeio por um bairro histórico e comum às 

diferentes classes sociais - o centro da cidade de Fortaleza26. Desta forma, este material contempla, 

de acordo com a base, a habilidade de Matemática “(EF03MA12) Descrever e representar, por 

meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de 

objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de 

referência” (BRASIL, 2017, p. 287).  

Ressalta-se ainda as possibilidades do trabalho interdisciplinar, uma vez que este recurso 

educacional contempla habilidades em outras áreas do conhecimento. 

A BNCC na área de Ciências Humanas é dividida entre História e Geografia. Os conceitos 

de orientação e de localização presentes nessa área estão relacionados com a identificação de 

objetos e locais de vivência, através de mapas e fotografias, reconhecendo lugares históricos da 

sua cidade e compreendendo a relevância destes enquanto registros de memória do local em que 

se vive. 

Levando em consideração as dificuldades no ensino de matemática, a necessidade de 

inclusão de todos os indivíduos nas atividades realizadas e a importância da interdisciplinaridade 

para o processo de construção do conhecimento, elaborou-se um jogo, por nome de “Bora bater 

perna?”, cujo objetivo seria de torná-lo um recurso didático capaz de auxiliar o professor no ensino 

de geometria, com foco na orientação e localização, para o 3º ano do ensino fundamental. 

 

“BORA BATER PERNA”: um recurso pedagógico inclusivo 

 

O jogo “Bora bater perna” foi desenvolvido por estudantes da graduação do curso de 

Pedagogia diurno na disciplina “Ensino de Matemática’’ no semestre 2018.2 na Universidade 

Federal do Ceará (UFC). O processo de criação desse recurso foi embasado na abordagem Design 

Thinking, perpassando pelos processos de ideação (formação e encadeamento das ideias), 

prototipação (testagem do produto) e de produção final do material. 

Para Cavalcanti e Filatro (2016, p.20) “o Design Thinking é uma abordagem que catalisa a 

colaboração, a inovação e a busca por soluções mediante a observação e a cocriação, a partir do 

conceito de prototipagem e da análise de diferentes materiais.” 

A partir da metodologia foi proposto pela professora que os alunos, em grupos, 

produzissem jogos que foram escolhidos através de sorteio entre digitais e analógicos, subdivididos 

por conteúdos presentes na BNCC. Sendo assim, o jogo denominado “Bora bater perna?”, tinha 

como pré-requisitos ser analógico e explorar a unidade temática Geometria, com ênfase nos objetos 

de conhecimento localização e orientação. De acordo com BUENO e HÜBNER (2010, p.08): 
 

A construção dos materiais didáticos pedagógicos e elaboração de jogos que, 

intencionalmente subsidiam o trabalho do educador, não ocorrem fortuitamente, 

                                                           
26 Município brasileiro, capital do estado do Ceará, situado na região Nordeste do país. 
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mas sim, com um propósito determinado e necessário a funcionalidade específica 

do processo de construção da organização socioeconômico cultural e do 

desenvolvimento tecnológico e científico do grupo social em questão.  
 

Diante de tais especificidades, foi idealizado inicialmente um jogo de tabuleiro com a 

presença do mapa do Brasil, no qual as crianças iriam decifrar códigos em determinados pontos 

do país, podendo transitar de um ponto ao outro. Contudo, ao fazer a relação com a BNCC e com 

os critérios exigidos para a produção, percebeu-se que essa ideia não atendia às demandas, 

habilidades e competências presentes para o 3º ano do Ensino Fundamental dos anos iniciais 

(público alvo do referido jogo).  

Durante a criação do recurso, objetivamos responder os seguintes questionamentos: o 

jogo atende a uma turma heterogênea, onde todos os participantes podem jogar? É adequado para 

qual idade e porquê? É possível adaptá-lo para outras turmas? Quais são os custos? Como o 

professor pode mediar de modo que favoreça a inclusão? 

A partir das reflexões sobre esses questionamentos, foi estabelecido que o jogo deveria 

ter como ponto de partida o contexto social dos alunos, para que esses pudessem exercitar a 

orientação e a localização a partir da sua prática cotidiana. Considerar a complexidade que engloba 

a realidade dos alunos e a identidade da turma, bem como seus aspectos culturais durante o 

planejamento, favorece maior interesse e  uma aprendizagem significativa em sala de aula.  Sobre 

uma aprendizagem contextualizada, Festas (2015, p. 717) afirma que: 

  
O pensamento e o conhecimento decorrem das relações entre pessoas envolvidas 

numa atividade que está sempre inserida num contexto social, cultural e histórico. 

Desse modo, a aprendizagem é situada em uma prática do mundo em que vivemos 

e resulta da atividade e da participação do indivíduo nessa prática.  

 

Esse pressuposto foi basilar para a elaboração de um mapa do centro de Fortaleza com 

doze pontos turísticos, históricos e culturais que em sua maioria são acessíveis às diversas classes 

sociais, fazendo parte da história e vida cotidiana dos cearenses. 

No Ensino Fundamental - anos iniciais, de acordo com aportes teóricos de Festas, é válido 

ressaltar que:   
 

Os campos de prática procuram responder à necessidade de introduzir, na escola, 

situações e tarefas que apresentem as mesmas características e exigências da vida 

real. Do mesmo modo, deveriam possibilitar a aprendizagem por meio da 

observação e da participação, cabendo ao aluno o papel principal na gestão da 

descoberta e da construção do conhecimento. (FESTAS, 2015, p. 718) 
 

Após a escolha do mapa do centro de Fortaleza, verificou-se que o jogo contempla outras 

áreas do conhecimento (História, Geografia e Língua Portuguesa). A interdisciplinaridade 

possibilita aos alunos a aquisição de um conhecimento integrado acerca do mundo, tornando-os 

mais reflexivos e críticos, e dessa forma, consequentemente abertos à novas ideias.     

 De acordo com Luck  (2007, p. 64): 

 
Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e engajamento de 

educadores, num trabalho conjunto, de integração das disciplinas do currículo 

escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, 

objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que possam exercer 

criticamente a cidadania, mediante uma visão global de mundo e serem capazes 

de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade atual. 
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Ao contemplar a interdisciplinaridade, o jogo “Bora bater perna?”, pode ser considerado 

um recurso didático que possibilita a implementação do letramento no contexto escolar, pois 

proporciona a integração de diversas áreas do conhecimento, relacionando-os a vida cotidiana da 

cidade. A viabilização da divisão de tarefas e a cooperação entre os grupos, também está presente. 

Considerando a possibilidade da não participação de alguns alunos nas etapas do jogo, 

propõe-se a divisão das atividades, evitando, também, a realização das mesmas de forma 

monopolizada ou que haja desinteresse entre os participantes. Entretanto, a mediação do professor 

é considerada um fator primordial para que a proposta do jogo seja efetivada. 

O jogo propõe que o professor separe os alunos em quatro equipes, que podem ser 

escolhidas pelo docente ou pelos alunos, dependendo da intencionalidade pedagógica. Após esse 

momento é proposto que os alunos subdividam-se entre Matemáticos, Detetives e Pedestres. Essa 

subdivisão foi proposta com a intenção de propiciar a participação de todos os alunos na atividade, 

através da divisão de tarefas e contemplando as diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, o 

aluno tem a opção de escolher participar da atividade na qual se sentir mais à vontade, pois é 

necessário para ele “compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar 

o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.” (BRASIL, 2017). 

 

 

 

A ideia da formação das equipes e da delegação das funções de cada integrante, decorreu-

se da necessidade de participação ativa de todos os alunos da sala de aula, para que o protagonismo 

do jogo não se limite a apenas um participante, mas sim que seja oportunizado a participação 

efetiva de todos os envolvidos. Vygotsky afirma que “a verdadeira trajetória de desenvolvimento 

do pensamento não vai no sentido do pensamento individual para o socializado, mas do 

pensamento socializado para o individual”. (p.55, 984) Isto é, compreende-se que as atividades 

coletivas possibilitam uma aprendizagem mais significativa das crianças através da troca de 

experiências entre elas.  

Corroborando com o pensamento de Vygotsky, Mantoan pontua que as ações educativas 

devem ter “como eixos o convívio com as diferenças e a aprendizagem corno experiência 

relacional, participativa, que produz sentido para o aluno, pois contempla sua subjetividade, 

embora construída no coletivo das salas de aula.” (p.13, 2003) 

Ressalta-se que em todas as etapas do jogo devem ser mediadas pelo professor, pois “a 

criança, para organizar a exploração do espaço, necessita da ajuda do adulto, da interação com os 

colegas, de jogos e movimentos para compreender as relações espaciais nos objetos, entre os 

objetos e nos deslocamentos (DUHALDE; CUBERES, 1998, p. 62).  



81 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 

ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

 Por conseguinte, ao analisar o jogo e como este deve ser aplicado percebeu-se que o 

trabalho com jogos deve ser planejado, conter objetivos claros e contar com intervenções precisas 

do professor quando for necessário, com o intuito de promover o exercício do pensamento e das 

reflexões acerca do ensino da Matemática, pois, nem sempre a resolução de exercícios desenvolve 

a capacidade de autonomia do aluno. Já, os jogos, “envolvem regras e interação social, e a 

possibilidade de fazer regras e tomar decisões juntos é essencial para o desenvolvimento da 

autonomia”. (KAMII, 1992, p.172).  

É indispensável que o docente apresente situações que propiciem à criança um aprendizado 

contextualizado e compartilhado, caracterizado pela interação, onde a linguagem é essencial 

(DUHALDE; CUBERES, 1998, p. 61-62). 

Assim, o jogo em questão pode ser considerado um recurso com potencial pedagógico, 

pois, proporciona aos alunos, residentes da cidade de Fortaleza, uma atividade interdisciplinar e 

contextualizada com a realidade do local em que vivem, permitindo o ensino através da interação, 

possibilitando a inclusão de todos os alunos. 

Como todo recurso o mesmo apresenta limitações, uma delas é contemplar apenas a 

realidade de uma cidade, restringindo-se a apenas um público alvo, os alunos do 3º ano de ensino 

fundamental residentes em Fortaleza. Porém, mesmo tratando-se de uma atividade interdisciplinar 

contextualizada, a mediação do professor é necessária em todas as etapas do jogo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A presente investigação teve como objetivo analisar as contribuições do jogo “Bora bater 

perna” para inclusão de crianças que constituem o público-alvo da educação especial na escola 

regular. Diante da análise dos dados obtidos, conclui-se que o referido jogo apresenta contribuições 

relacionadas com a inclusão, com o desenvolvimento de conceitos matemáticos e com a 

interdisciplinaridade, entretanto, infere-se que o jogo é um protótipo que requer flexibilizações 

metodológicas, de acordo com a realidade e as demandas da turma em que será aplicado.   

O jogo como qualquer outro material didático, não pode ser considerado pelos professores 

como se fosse a aula em si. Ao utilizá-lo para alcançar os objetivos elencados, o docente deve 

discutir com os alunos, levantar as dúvidas discentes, fazer relatórios, etc.  

Verificou-se ainda que o jogo pode contribuir com o letramento matemático, como recurso 

pedagógico inclusivo para desenvolver a autonomia intelectual e social por meio do ensino da 

geometria, com ênfase na localização e orientação. 
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RESUMO 

A escola é um lugar que desempenha importante função na formação de cidadãos participativos 

e capazes de interferir e transformar sua realidade. Sendo assim, é fundamental que todos 

tenham as mesmas oportunidades de acesso e qualidade. Nessa perspectiva, esse estudo se 

propõe a analisar as principais dificuldades com a língua portuguesa de uma aluna surda da rede 

estadual de ensino, numa tentativa de compreender os entraves no caminho educacional desses 

alunos que só há pouco tempo começaram a ser recebidos em escolas regulares. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, tivemos como metodologia o estudo de caso com a técnica de 

observação (SEVERINO, 2007), tendo como principal foco uma aluna matriculada na sala de 

aula do 5° ano da rede estadual de ensino no município de Apodi-RN, e a pesquisa colaborativa 

(IBIAPINA, 2008), uma vez que contamos com a participação da professora da aluna surda 

durante todo o processo, que, na posição de docente reflexiva, pensou conosco na identificação 

das principais dificuldades que a aluna apresentava na disciplina de português e as possíveis 

soluções que foram sendo testadas. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo geral 

analisar as principais dificuldades da aluna com a língua portuguesa levando em consideração 

que não se trata de sua língua materna. Concluímos que estudos como esse se fazem 

necessários, posto que todos esses saberes parecem de especial importância diante da demanda 

crescente desse público. Pensar as dificuldades que os surdos apresentam na aquisição do 

português e buscar soluções possíveis deve ser um esforço coletivo e uma posição política 

incisiva pela inclusão, na medida em que entendemos que a modalidade escrita da língua dá ao 

surdo maiores possibilidades de acesso pleno à sociedade. 

  

Palavras-chave: Surdo. Inclusão. Língua Portuguesa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

   Segundo dados do IBGE (2017), cerca de 5% da população brasileira é composta por 

não-ouvintes, isto é: somente no Brasil, a comunidade surda conta com aproximadamente 10 

milhões de pessoas. Parte significativa dos surdos brasileiros têm dificuldades em compreender 

o português e isso ocorre por conta de dois fatores: o primeiro, que é próprio da gramática da 

língua portuguesa, é a fonética, área de estudo do sistema sonoro, algo inexistente na língua de 

sinais por se tratar de uma modalidade diferente, sendo esta uma língua visual-espacial; o outro 

                                                           
27 Este artigo foi resultado das reflexões e produção feitas ao longo da disciplina de Português Instrumental, no 

semestre letivo 2018.1, do curso de Letras Libras, da Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA), 

campus Caraúbas, ministrada pela Professora Gabrielle. 
28 Graduanda em Licenciatura em Letras Libras pela UFERSA. E-mail: ggeonaraoliveira@outlook.com 
29 Graduanda em Licenciatura em Letras Libras pela UFERSA. E-mail: genilda_gama@hotmail.com   
30 Professora Orientadora da UFERSA. E-mail: gabrielle.leite@ufersa.edu.br 
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fator é que o português não é a língua materna dos surdos e sua aprendizagem passa, portanto, 

por outros processos, dificultando mais ainda sua aquisição. 

Em 2002, os surdos brasileiros conseguiram uma grande vitória: sua língua foi 

reconhecida oficialmente como língua nacional. A LEI Nº 10.436, 24 de abril (Lei de Libras), 

foi aprovada, instituindo a Língua Brasileira de Sinais – Libras, por meio de decreto do 

Congresso Nacional e sanção da presidência da república, como segunda língua oficial do 

Brasil.  

O reconhecimento da Libras como segunda língua nacional tem a importância de ser 

uma ação afirmativa de inclusão social, viabilizando a comunicação entre pessoas surdas e 

ouvintes. Como já foi citado, existe um número relevante de pessoas surdas no Brasil, seu 

reconhecimento e legitimação por meio da Lei de Libras, além de respeitar a língua materna do 

sujeito surdo, ao mesmo tempo se concretiza práxis, na concepção de Paulo Freire, em que, em 

suas palavras: “A práxis [...] é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. 

Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 1987, p. 38). 

Além disso, o reconhecimento da Libras como língua oficial ensejou outras medidas 

que protegem e promovem o desenvolvimento e o acesso dos surdos à educação e outros bens 

culturais e materiais, com o decreto brasileiro nº 5.626/05 que estabelece os parâmetros de 

reconhecimento da pessoa surda e quais as maneiras apropriadas a serem trabalhadas para a 

educação das mesmas. Nele, lê-se: 

 
De acordo com o Decreto nº 5.296/04, no capítulo, artigo 5º, “Pessoa com 

deficiência auditiva é aquela que tem perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 

de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 2004).  

 

 A primeira classe estabelece no decreto que é surdo a pessoa que apresenta perda 

auditiva e se comunica por meio da Libras ou que apresenta perda auditiva bilateral, parcial ou 

total, de 40 dB ou mais. Existem vários graus de surdez e o decreto inclui como pessoas surdas 

tanto as que tem surdez profunda como também as com perda parcial da audição, uni ou 

bilateral. 

Essa definição de pessoa surda apresentada pela normativa, em seu artigo 2º, contempla 

nossa pesquisa e se torna relevante para ela por estarmos lidando nesta investigação com um 

estudo de caso que analisa uma pessoa com surdez profunda e destaca-se ainda que, por ser 

uma criança de 10 anos, tem realizado sua comunicação em grande parte com o uso da Libras. 

Para pessoas surdas a Libras deve ser utilizada como primeira língua. Porém, por uma 

questão de formação plena para atuação na sociedade, o surdo deve também ter acesso ao 

português como segunda língua. Reforça-se assim a importância de se pesquisar esse tópico, 

porque os surdos têm muitas dificuldades com o português e pensar em quais estratégias 

deveriam ser usadas no ensino fundamental para facilitar a aquisição dessa L2 por esses sujeitos 

coloca-se como questão relevante da atualidade. 

De acordo com os dados apresentados pelo IBGE, é necessário advertir sobre a 

importância de uma educação inclusiva e inovadora, em que se possa trabalhar em sala de aula 

as duas línguas para o aluno surdo, em que os professores sejam também capacitados a 

desenvolver estratégias facilitadoras do aprendizado dessa segunda língua que é o português. 

Nessa perspectiva, este trabalho definiu dois objetivos que guiaram a investigação, o 

primeiro deles, foi o de observar o cotidiano de uma aluna surda no ensino fundamental, e o 

segundo foi compreender suas principais dificuldades na aprendizagem da língua portuguesa 

escrita como L2.  

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, que foi executada a partir de um estudo de caso, 

que, segundo Severino (2007, p.21) é uma “Pesquisa que se concentra no estudo de um caso 

particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele 
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significativamente representativo.” Como técnica de pesquisa para coleta de dados, utilizamos 

a observação do cotidiano da aluna investigada, por um período de 30 dias. Somado a isso, 

realizamos uma entrevista semiestruturada com a professora da sala em que a aluna estuda.    

 

UM BREVE RELATO SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

 

A história da educação de surdos no Brasil e no mundo infelizmente ocorreu de maneira 

desafortunada. Essa comunidade apresenta uma trajetória histórica de muito sofrimento, 

preconceito e resistência. 

Na Antiguidade, a população entendia que os surdos não eram pessoas normais, 

considerando a surdez uma deficiência. Os surdos eram completamente isolados da sociedade, 

não tinha direito a heranças, à escolarização e eram proibidos até mesmo de se casarem. 

Na Idade Média, a Igreja Católica teve papel crucial na marginalização de pessoas com 

deficiência, pois para a mesma essas pessoas eram frutos de pecados por isso nasciam 

“defeituosas”. Outro questionamento era que os surdos nunca poderiam se confessar, já que não 

falavam a língua oral, portanto nunca poderiam ser perdoado de seus pecados. Esse preconceito 

perdurou durante anos.  

Então começam a surgir os monges que, a mando da Igreja Católica, usando sinais 

rudimentares e gestos, passam a ter interesse em educar os surdos. Porém apenas aqueles surdos 

filhos de nobres, uma vez que haviam interesses particulares e não uma disposição real em 

educar os surdos para inseri-los na sociedade. 

É apenas a partir do final da Idade Média que aparecem alguns registros com relação à 

educação e à vida do surdo, de fato. É nesta época que começam a surgir os primeiros trabalhos 

no sentido de educá-los seriamente. Tudo começou com o médico Girolamo Cardano que atuou 

nesse interesse por volta de 1500, em consequência de seu primeiro filho ter nascido surdo. 

Cardano afirmava que a “surdez escrita” (o alfabeto manual conhecido hoje por datilologia) 

representava os sons da fala ou até mesmo as ideias do pensamento. Depois dele, vários e vários 

educadores instrutores de surdos começaram a surgir, alguns interessados apenas em 

desenvolver pesquisas na área da surdez, pesquisadores cujo método de educação era baseado 

no oralismo puro ou na leitura orofacial. 

O século XVIII foi considerado o mais importante para a educação de surdos, quando 

surge um educador filantrópico francês que ficou conhecido como “Pai dos Surdos”, chamado 

Charles-Michel de L´Epée. Ele foi o primeiro a defender de fato o uso da Língua de Sinais, 

reconhecendo que a língua poderia ser usada como meio de comunicação própria do sujeito 

surdo. L´Epée aprendeu a Língua de Sinais para poder se comunicar com os surdos e fundou a 

primeira escola pública para surdos em Paris, o Instituto Nacional para Surdos-Mudos, em 

1760. 

Outro acontecimento histórico positivo na educação de surdos foi aqui no Brasil, no ano 

de 1857, na capital do Rio de Janeiro, onde um professor surdo francês, Hernest Huet, a convite 

de Dom Pedro II, fundou a primeira escola de surdos, o INES (Instituto Nacional de Educação 

de Surdos) e começou a desenvolver um brilhante trabalho que existe até os dias atuais. 

Porém, em 1880, formou-se um cenário de divergentes opiniões sobre a educação de 

surdos internacionalmente, pelo fato de que alguns educadores e pesquisadores acreditavam na 

oralização como método eficaz, enquanto outros, na leitura labial e outros, ainda, em aparelhos 

auditivos, enquanto alguns, a minoria apenas, defendiam a Libras. Assim, pessoas do mundo 

inteiro se reuniram na Itália, na cidade de Milão, para realizar um congresso, no qual seria 

decidido qual o melhor método a ser empregado. 

Infelizmente, alguns professores surdos não tiveram acesso a esse congresso e foi uma 

maioria ouvinte que decidiu que a educação de surdos seria feita pelo método oral. Essa 

estipulação trouxe muitos prejuízos aos surdos, até pelo menos 1970 e 1980 em termos práticos, 
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um atraso irreparável, com a proibição das Línguas de Sinais - praticamente 100 anos de 

retrocessos para a comunidade surda. 

  No ano de 1960, este cenário começa a mudar, quando iniciam-se os estudos linguísticos 

da língua de sinais americana (ASL), com o pesquisador William Stokoe. Esse autor é 

considerado um revolucionário da época, pois foi o primeiro linguista a apresentar uma análise 

descritiva de uma língua de sinais - até então, os estudos linguísticos daquela época focavam 

nas análises das línguas orais. Foi através destes estudos que a língua de sinais passou a ser 

reconhecida não só como uma língua humana possível, mas também como a língua natural dos 

surdos.  

Além de ter sido o primeiro pesquisador das línguas de sinais, Stokoe também foi 

criador dos três primeiros parâmetros das línguas de sinais: a configuração de mãos, movimento 

e ponto de articulação. Por isso, até os dias atuais, Stokoe é apontado como o pai das línguas 

de sinais, visto a sua contribuição para o desenvolvimento e reconhecimento da mesma.  

Esse pesquisador foi fundamental na educação de surdos, porque através de suas 

pesquisas, foi possível comprovar que a Libras tinha gramática própria e que não dependia das 

línguas orais, pois suas modalidades eram dissemelhantes. 

Apesar de todo esse histórico, é somente em 2002 que a comunidade surda brasileira 

consegue, através de muitas lutas ainda, o reconhecimento de sua língua com a aprovação da 

LEI Nº 10.436. Isto é, há apenas 17 anos a Libras vai ser reconhecida e uma nova política de 

inclusão dos surdos vai ser colocada como política nacional. 

Torna-se relevante apresentar este percurso histórico da educação de surdo para se fazer 

reconhecer que foi um longo processo historicamente construído, com muitas dificuldades por 

parte das pessoas surdas, e um dos fatores que agravaram o lento progresso na educação de 

surdo foi a pouca participação destes sujeitos nos momento de importantes decisões.  

Assim, evidenciam-se também as contradições desse processo dentro do nosso país, 

com a educação de surdos no Brasil tendo sua origem no final do século XX, e tendo sido 

regulamentada somente no ano de 2002. Estas circunstâncias resultam em prejuízos para a 

educação formal das pessoas surdas, que por muito tempo tiveram negado um direito 

fundamental que é a educação. 

Dessa forma, esse trabalho buscou apresentar como os retrocessos e prejuízos tornam 

imperativo pensar a eficiência da educação de surdos. Buscou também analisar quais as 

principais dificuldades encontradas no aprendizado da língua portuguesa dos sujeitos surdos, 

tendo como referência um caso específico.   

 

 UM ESTUDO DE CASO 

 

Tendo-se em mente a conjuntura apresentada, analisamos um caso específico de uma 

aluna surda com 11 anos de idade que está cursando o 5° ano do ensino fundamental, na Escola 

Estadual Ferreira Pinto, localizada no município de Apodi-RN. Segue, a seguir, alguns dados 

descritivos relevantes, para, em seguida, apresentarmos algumas dificuldades observadas junto 

com a professora no âmbito escolar. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, tivemos como metodologia o estudo de caso 

com a técnica de observação, utilizamos como referência o autor SEVERINO (2007), e a 

pesquisa colaborativa da autora IBIAPINA (2008), uma vez que contamos com a participação 

da professora da aluna surda durante todo o processo, que, na posição de docente reflexiva, 

pensou conosco na identificação das principais dificuldades que a aluna apresentava na 

disciplina de português e as possíveis soluções que foram sendo testadas. 

A aluna nasceu com surdez bilateral. Porém a família, por não ter conhecimento da 

cultura surda e enxergar a surdez como uma deficiência, optou por fazer a cirurgia de implante 

coclear - que é um dispositivo eletrônico implantado por meio de uma cirurgia diretamente no 
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nervo auditivo, cirurgia essa que não garante o retorno da audição, pois nem sempre obtém o 

resultado desejado. Durante o ano letivo, o aparelho quebrou e a aluna deixou de usá-lo há mais 

de um ano. Nesse período houve uma aproximação da comunidade surda local, a fim de 

fomentar a Libras como meio de comunicação. 

A professora relata algumas dificuldades que vem percebendo durante o ano letivo, 

afirmando que um dos principais desafios de ensinar a um aluno com de deficiência auditiva é 

como aprender a língua portuguesa, pelo fato de ela desconhecer a pronúncia da oralidade, 

mostrar que o que escrevemos é relacionado de certa forma ao que falamos, verbalizamos. 

 
Em sala de aula temos a intérprete de Libras, que vem mediando a 

aprendizagem. Buscamos juntas meios e estratégias para facilitar, algumas 

vezes sem sucesso. Percebo ainda que ela tem desenvolvido muito rápido a 

língua materna dela, porém o português é um processo muito lento 

[Professora]. 

 

Devido à limitação da surdez, a professora não consegue ensinar que algumas palavras 

são pronunciadas de tal forma e, consequentemente, escritas. Conforme ela ainda afirma, um 

conteúdo muito difícil de ensinar foi, por exemplo, as sílabas tônicas (oxítona, paroxítona e 

proparoxítona), pois estes conteúdos são instintivamente transmitidos usando-se muito a 

oralidade, o que dificulta a assimilação por parte da aluna surda. 

Existem alguns pontos positivos que também merecem destaque: a aluna já consegue 

identificar gênero, sabe que nomes próprios começam com letra maiúscula. A aluna também 

reconhece as letras em Libras e em Língua Portuguesa; no entanto, ela ainda não escreve frases 

ou textos. Por isso, a professora procura desenvolver atividades que possam ajudá-la a perceber 

e desenvolver mais o português, levando em consideração suas limitações, incluindo a 

deficiência na própria língua materna Libras, que somente há pouco tempo lhe foi apresentada 

- e é através dela que a aluna vai associando melhor os sinais e a escrita em língua portuguesa.  

Durante as atividades, pode-se notar sua evolução, na memorização de algumas 

palavras, como por exemplo: bola, casa, dado, cola - palavras muito trabalhada durante o 

processo de alfabetização que, para ela, está se concretizando somente agora.  

A professora relata também que uma outra dificuldade que vem percebendo durante o 

ano letivo é que  a aluna não tem conhecimento de algumas regras gramaticais básicas, próprias 

da língua portuguesa, algumas conhecidas pelos ouvintes na aquisição mesmo da língua 

portuguesa como materna, como a ordem dos termos da oração. Mas a docente concorda com 

a reflexão de que isso é compreensível, pelo fato de ela ter que aprender ainda primeiro a Libras, 

para aprender em seguida o português, por processos de analogias e por meio de um canal mais 

sólido de comunicação de novas informações. 

Outro conteúdo bastante complicado é a acentuação das palavras, pois a maioria das 

regras de acentuação tem uma relação fundamental com a tonicidade das sílabas. Outros tópicos 

gramaticais também, que tem uma relação específica com a sonoridade do português e algumas 

vezes representam arbitrariedades difíceis de serem explicada até para crianças ouvintes, como 

por exemplo, palavras em que se usa os fonemas n e m antes de p e b, ou ainda o emprego de 

dígrafos, lh, nh, rr, ss, sc, representam um desafio a mais para o ensino da aluna surda. A 

estratégia da professora é tentar fazer a aluna perceber as vibrações de cordas vocais, usando a 

mão.  

 
Não que seja minha intenção obrigar ela a oralizar, mas que possibilite ela 

entender que os sons reagem de diferentes maneiras em nosso organismo… 

quando pronuncio o A por exemplo, as cordas vocais vibram diferente de 

quando eu pronuncio o D. Não sei se é certo ou errado fazer isso. Mas assistindo 

o filme o Milagre de Anne Sullivan, vi que foi válido esse método. [Professora]. 
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Enfatizamos aqui o interesse e esforço da professora de se familiarizar com o universo 

da surdez, ao ser confrontada com a demanda da aluna em sua classe, ao procurar fontes de 

informação a respeito, como o filme O Milagre de Anne Sullivan (1962). 

Nas imagens anexadas a seguir, vemos a aluna utilizar jogos de letras soltas para formar 

palavras - outra estratégia utilizada pela professora. Observamos, no exemplo, a palavra que ela 

tenta formar, associada à imagem da melancia. Percebemos que ela seleciona das letras móveis 

as vogais a e e, além da letra m, corretamente selecionadas, embora fora da ordem (e a letra r, 

que não pertence à palavra melancia). Conforme Emília Ferreiro (1996), esse procedimento da 

aluna caracteriza seu estágio de alfabetização entre os níveis silábico com e sem valor sonoro, 

em um momento denominado: transição. 

(Fonte: arquivo pessoal) 

 

Essas eram estratégias bastante utilizadas pela professora nas aulas de português: 

imagens, ditados de palavras, o alfabeto móvel, como mostram as imagens, além de outros 

jogos educativos. A dinâmica comum era mostrar a imagem, em seguida, perguntar como era 

o sinal em Libras e sua a função/significado, e, por último, solicitar que ela escrevesse o nome 

em português.  

Conforme as imagens mostram, podemos notar que ela não associa ainda as letras das 

palavras, na língua portuguesa. Então ela se utiliza de outras estratégias visuais para tentar 

realizar a atividade: em alguns momentos, ela pergunta se a palavra é grande ou pequena, 

buscando associar a quantidade de letras - estando em um nível quantitativo (FERREIRO, 

1996). 

Os ditados com imagem e as letras móveis são a estratégia mais utilizada durante as 

aulas, e, durante a observação, algumas palavras a aluna já havia memorizado, aquelas que ela 

mais tem utilizado no seu cotidiano: nomes de parentes próximos, professores, amigos, objetos 

mais utilizados, tipo de materiais escolares e desenhos, brincadeiras de sua preferência.  

Com relação às avaliações bimestrais, estas são realizadas a cada dois meses, através de 

provas, conforme relatado pela professora. Para a aluna surda, ela busca sempre adaptar, com 

os mesmos conteúdos, variando, porém no empenho em utilizar mais recursos visuais, imagens, 

se ancorando, dessa maneira, em um dos principais artefatos que compõem a cultura surda: a 

arte visual, o imagético. 
Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a 

fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções 

visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” 

das comunidades surdas. (STROBEL, 2008, p.30). 

 

Entender o mundo em que os surdos estão inseridos, saber que eles têm uma cultura 

própria, que não tem nenhuma ligação hierárquica com a cultura ouvinte, é uma missão que 
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poucos estão interessados em viver. A partir dessa perspectiva, a autora Perlin (1998, p. 56) 

afirma que: “Ser surdo é pertencer a um mundo de experiência visual e não auditiva”.  

O desafio da relação entre professora e aluna observadas é tentar conciliar e 

compartilhar desses visões de mundos, para conhecer os potenciais da aluna e fazer com que 

ela adquira desenvoltura e, conhecendo e consolidando a sua identidade de surda, dentro de 

uma comunidade específica, utilizando a sua língua natural, ela possa também se apropriar da 

cultura ouvinte, por meio da aprendizagem do português como segunda língua. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho procurou trazer para a comunidade surda e para os interessados em 

educação especial uma contribuição para um melhor ensino da disciplina de português voltada 

para surdos. Investigou e apresentou as principais deficiência que uma aula surda do 5° ano tem 

no aprendizado da Língua Portuguesa, visando uma possível solução para suprir as 

especificidades desta aluna, assim como também de outros sujeitos surdos que podem 

apresentar as mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que esse estudo de caso justifica a sua  relevância, pois, 

por meio do mesmo, conseguimos verificar como tem sido o processo de ensino e aprendizagem 

enfocado, assim como algumas das dificuldades que os surdos têm com relação ao português. 

Considere, ainda, que este não é um estudo acabado, ele apenas apresenta um recorte de 

pesquisa com um enorme escopo de investigação, que espera futuros estudos relacionado ao 

ensino de português, quanto a alfabetização e letramentos de pessoas com surdez.  

O desenvolvimento da pesquisa baseou-se nas dificuldades de aprendizagem da Língua 

Portuguesas apresentados pelos surdos, e na obrigatoriedade do ensino da línguas a esses 

sujeitos, assim como está previsto na Lei n° 10.436/02 (BRASIL, 2002), em que, de acordo 

como seu parágrafo único, a Libras não poderá substituir a modalidade escrita da Língua 

Portuguesa, mas, pelo contrário, o ensino das línguas deve iniciar, preferencialmente, na 

educação infantil e de maneira simultânea.  

É de suma importância o (re)conhecimento das línguas oficiais do país, com o intuito 

de reduzir as barreiras e facilitar a comunicação, tanto para os surdos quanto para os ouvintes 

que não dominam a Libras, tal como está previsto na lei. Por isso, vale ressaltar a importância 

de desenvolver novos estudos na perspectiva de aprimorar esse ensino e reduzir as dificuldades 

que hoje o ensino de línguas impõe aos surdos. 

Atualmente, pesquisas voltadas ao ensino de português para surdos mostram-se 

escassas. No entanto, acredita-se que essa realidade pode ser modificada, deve ser modificada, 

já que os alunos dos cursos de Letras Libras, recentemente criados em algumas universidades 

do país, começam a despertar interesse em estudar e desenvolver trabalhos abordando essa 

temática.  

Esperamos, com este estudo, estimular investigações nessa área, com o objetivo de que 

sejam encontradas novas metodologias e estratégias de ensino para facilitar e melhorar o 

aprendizado de alunos com surdez. Assim seria possível pensar que em curto prazo haja uma 

evolução no que tange à Educação de surdos no Brasil, oportunizada pela ampliação de estudos 

que irão colaborar para um ensino de qualidade para essas pessoas - um esforço que deve ser 

coletivo e posicionado politicamente em favor da inclusão, na medida em que entendemos que 

a modalidade escrita da língua dá ao surdo maiores possibilidades de acesso pleno à sociedade. 
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RESUMO 

Este trabalho busca fazer um breve relato sobre a importância de uma escola inclusiva, 

especificamente, para o trabalho pedagógico com alunos autistas. Nesse contexto atual, é 

comum encontrarmos professores sem uma formação adequada para o trabalho com alunos com 

deficiência e até mesmo, algumas escolas sem as mínimas condições adequadas para oferecer 

um ensino de qualidade para educandos com essa referida especificidade. É de suma 

importância o educador lembrar que, o aluno com algum tipo de deficiência, não está incluso 

simplesmente pelo fato da garantia de sua matrícula; Esse conceito vai bem mais além, é preciso 

que a escola, além da efetivação da matrícula, garanta a permanência dos alunos com qualidade, 

como também, o docente seja capacitado para lhe dá com esse tipo de criança e que tenha 

metodologias didáticas que busquem fazer com que todos, sem exceção, consigam desenvolver 

suas habilidades. Com isso, essa pesquisa tem por objetivo refletir sobre a importância do papel 

do professor frente ao trabalho pedagógico numa perspectiva inclusiva, com um educando 

autista. Ao longo da pesquisa tomamos como base, as ideias de alguns autores como: 

BARBOSA (2013), GONÇALVES (2015), entre outros que veremos ao longo da leitura. Os 

resultados destacam para a necessidade de o educador buscar desenvolver um trabalho 

colaborativo no espaço escolar em que possa refletir constantemente sobre sua prática e buscar 

melhorá-la a cada dia.  

 

Palavras-chave: Autismo. Escola Inclusiva. Prática pedagógica. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre a importância do papel do professor frente 

ao trabalho pedagógico, numa perspectiva inclusiva, com um educando autista. Desta forma, se 

constitui uma pesquisa de caráter qualitativa, buscando refletir sobre essa temática de forma 

dialógica, de modo a possibilitar uma maior compreensão a respeito da criança autista e as 

especificidades que a caracterizam. A metodologia utilizada, é de natureza qualitativa, através 

de um estudo bibliográfico, dialogando com os teóricos como Mello (2004), Praça (2011), Orrú 

(2012), dentre outros, que possibilitou a reflexão sobre uma temática em grande evidência e 

necessária na sociedade e escola atual. 

Refletir sobre o papel do professor frente as dificuldades na formação especifica para o 

trabalho com a criança autista, é pensar em um conjunto de paradigmas que precisam ser 

superados e concepções que precisam ser esclarecidas, pois, os conceitos errôneos a respeito da 
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criança autista tem adentrado dentro das escolas, desde as crianças até o corpo docente, por isso 

que apresentamos a necessidade de formação continuada para essa área de forma que a criança 

autista seja incluída nas escolas e salas de aulas de forma adequada, sendo disposta a desfrutar 

do ambiente, da socialização, segurança, e acolhimento necessários e que precisa ser disponível 

para toda e qualquer criança independente das diferenças que elas possuam.  

Deste modo, buscamos refletir mediante essa pesquisa as características do transtorno 

de espectro autista, e a relação professor aluno autista e a escola como ambiente que necessita 

estar preparada para inserção e inclusão da criança autista. Com base nas pesquisas, trazemos 

como resultados não só a reflexão necessária sobre inserir e incluir, como também as 

dificuldades encontradas pela criança com TEA no que se refere a inclusão escolar. Não 

podemos nos esquecer diante de tudo isso, da contribuição que uma formação continuada pode 

trazer de maneira significativa, no que diz respeito a temática inclusão ou inserir.  
 

CONHECENDO UM POUCO DA HISTÓRIA, E CARACTERÍSTICAS DO 

AUTISMO  

 

No contexto educacional atual torna-se comum encontrarmos uma diversidade de 

problemas no espaço da sala de aula. Dentre um dos problemas mais comuns para o docente 

é a inclusão de pessoas com deficiência, especificamente as pessoas com autismo. Algumas 

pessoas acreditam que a criança com autismo possui seu mundo próprio, fechando-se assim, 

e evitando qualquer contato com o meio social. No que se refere a esse fato, PRAÇA (2011) 

afirma que a criança autista: 

 
“Permanece em seu mundo interior como um meio de fugir dos estímulos que 

a cerca no mundo externo. Outro motivo para o autista permanecer em seu 

universo interior é o fato de que, em geral, o autista sente dificuldade em se 

relacionar e comunicar com outras pessoas, uma vez que ele não usa a fala 

como meio de comunicação. Não se comunicando com pessoas acaba 

passando a impressão de que a pessoa autista vive sempre em um mundo 

próprio, criado por ela e que não interage fora dele.” (PRAÇA, 2011, p.25 

Apud BARBOSA, 2013, p.3) 

 

Desta forma se torna comum pessoas olharem de forma preconceituosa para crianças 

com o TEA e fazer falsas interpretações, ou até mesmo não compreenderem que as mesma tem 

determinados comportamentos como uma característica da sua deficiência, como a falta de 

comunicação, por exemplo, é algo bem comum na criança com autismo, o que traz a impressão 

de que ela tem um mundo próprio, no entanto, é preciso que a sociedade passe a, de alguma 

forma, mudar a maneira de observar essas crianças e por fim em certas interpretações que foram 

criadas, conhecendo mais de perto o problema e a realidade de uma criança com essa referida 

deficiência. 

Nos séculos passados, houve todo um contexto até se chegar ao conceito de autismo. O 

termo autismo foi usado pela primeira vez na psiquiatria, mas só foi reconhecido por volta de 

1912, quando o pesquisador Eugene Bleuler, se apropriou do mesmo para tentar descrever um 

dos sintomas da esquizofrenia, que poderia ser classificado como uma “fuga da realidade”, na 

qual observava-se a dificuldade de interação social da criança para com o ambiente em que 

estava inserida.  

Em contrapartida, sabemos que na atualidade, “o autismo em seu amplo aspecto de 

gravidade é conhecido agora por ter muitas etiologias. [...]Foi estabelecido que o autismo é 

apenas um dos transtornos do desenvolvimento do cérebro definidos (multi)dimensionalmente 

e que afetam comportamentos humanos complexos.” (RAPIN; TUCHMAN, 2009, p. 20-22 

Apud BARBOSA) 
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O TEA pode ser caracterizado por três dificuldades que podem manifestar-se no 

indivíduo com o aspecto autista. De acordo com MELLO (2004, p. 114 a 115), são: 
 

Dificuldade de comunicação- Caracterizada pela dificuldade em utilizar 

sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal.  Dificuldade 

de socialização- Este é o ponto crucial no autismo e o mais fácil de gerar falsas 

interpretações. Dificuldade no uso da imaginação- Se caracteriza por rigidez 

e inflexibilidade e se estende as varias áreas do pensamento, linguagem e 

comportamento da criança. Exemplos: Comportamentos obsessivo e 

ritualísticos. 

 

De acordo com Orrú, as crianças autistas são pouco entendidas pela sociedade, devido 

à falta de informações, podem acabar gerando certos preconceitos no que se diz respeito ao 

comportamento da criança devido ao seu problema. A respeito desse fato, Orrú afirma que: 
[...] quando as pessoas são questionadas sobre o autismo, geralmente são 

levadas a dizer que se trata de crianças que se debatem contra a parede, tem 

movimentos esquisitos, ficam balançando o corpo, e chegam até dizer que são 

perigosos e precisam ser trancados em uma instituição para deficientes 

mentais. São falas que revelam desinformação a respeito dessa síndrome 

(2012, p. 37). 

  

Sabendo disso, é necessário que as escolas trabalhem na perspectiva de uma educação 

inclusiva, de modo que possam mostrar como é uma criança autista e que ela não pode oferecer 

mal algum a outro individuo, nem em espaço escolar nem tampouco fora dele. No que se refere 

a inclusão, corroboramos com as ideias de Barbosa (2013) quando fala que: “O ato de incluir 

vai além da inserção, faz-se necessário tornar o indivíduo parte de um todo, para que o mesmo 

não seja rotulado e excluído por apresentar comportamentos e características diferentes ” 

(Barbosa, 2013, p. 6) 

Sabemos que por lei que as escolas devem receber crianças com problemas como o 

TEA, no entanto, diante disso vale ressaltar que o simples fato da criança está matriculada não 

quer dizer que necessariamente ela foi inclusa. É algo bem mais além, inclusão requer estudo, 

pesquisa, formação continuada, um esforço vindo do docente no que diz respeito a sua didática 

e suas práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula. O docente tem que procurar a cada dia 

se atualizar, para que assim possa utilizar metodologias no dia a dia que facilite, pelo menos 

para boa parte dos seus educandos, a compreensão dos conhecimentos trocados em sala de aula. 

 

O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE À INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO 

NO ENSINO REGULAR 

 

O professor tem papel significativo no ambiente escolar, visto que é quem orienta, quem 

corrige, quem busca fazer com que cada um se sinta à vontade na sala de aula, para que assim 

possa desenvolver intelectualmente, enquanto estudante e enquanto pessoa. Com relação ao 

papel do professor, refletimos “quanto mais nos aproximamos do cotidiano escolar mais no 

convencemos de que a escola ainda gira em torno dos professores, de seu oficio, de sua 

qualificação e profissionalismo. São eles e elas que a fazem e reinventam” (ARROYO, 2000, 

p.19 Apud Oliveira, 2011, p.3).  

 No que se refere ao papel do docente frente à inclusão em sala de aula, é necessário que 

o mesmo tenha sempre em mente o conceito de inserir e incluir. Faz-se necessário que o docente 

entenda que o fato da escola ter aceito e efetivado a matrícula do aluno não significa que ele foi 

incluso naquele determinado espaço, uma vez que inclusão vai bem além disso. Vale salientar 

que é necessário que o docente trabalhe não só com práticas pedagógicas que visem a 

compreensão dos conteúdos por boa parte dos alunos, incluindo os que possuem essa 
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deficiência específica, como também é de extrema importância trabalhar com o educando o 

respeito e a limitação do colega que possui determinado tipo de deficiência, para que eles 

possam aprender a entender e trabalhar em conjunto para que haja de fato a inclusão. 

Relacionado ao papel do professor na inclusão, Barbosa (2013) enfatiza que: 
 

“O papel do professor frente à inclusão é fundamental e contribui de modo 

efetivo tanto no desenvolvimento quanto na aprendizagem, entretanto, apesar 

de sua importância nem sempre é valorizado e incentivado a investir em sua 

formação.” (BARBOSA, 2013, p. 3) 
 

Considerando as ideias de Barbosa, vale lembrar que as vezes o professor se sente 

limitado e não consegue estimulo para buscar uma formação continuada, o que poderia ajudar 

significativamente no seu rendimento. Para alguns professores conseguirem melhores 

condições de vida acabam se sobrecarregando com dois ou até três empregos, o que dificulta 

na busca por uma pós-graduação. Com a formação continuada, o mesmo consegue se 

aperfeiçoar e pesquisar mais afundo sobre os problemas que ele encontra em sala de aula. A 

respeito da formação continuada, OLIVEIRA (2011) afirma que na formação continuada, o 

professor, carece de desenvolver o conhecimento profissional para que possa harmonizar teoria 

com prática docente. 

Corroboramos com a Declaração de Salamanca (1994, p. 8-9) afirma que “as crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas 

devem se adequar [...] elas constituem os meios mais capazes para combater as atitudes 

discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos”. 

 

A PREPARAÇÃO DA ESCOLA PARA A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS AUTISTAS: 

uma necessidade contínua 
 

 Na atualidade muito se tem discutido a respeito da inclusão de crianças com 

necessidades especiais nas escolas. Mas como se dá essa inclusão? E se tratando de crianças 

autistas quais são as maneiras corretas para proceder para que ela possa de fato estar incluída e 

se sentir dessa maneira?  

 Para estar incluída é necessário que a criança seja um membro participativo da escola 

durante as aulas e isso se dá a partir do momento em que o professor consegue adaptar suas 

aulas da maneira que possa atender tanto a criança com autismo como também as demais 

crianças que não possuem esse transtorno.  

Também é de fundamental importância a socialização das crianças umas com as outras, 

em especial das outras crianças com as que são apresentam o transtorno do autismo pois a 

relação com os demais se efetuada de maneira agradável e prazerosa irá somar muito para o 

desenvolvimento da criança com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) pois impedirá que 

ela se isole dos demais e esse isolamento infelizmente traz consequências para ela como ‘’maior 

probabilidade de desenvolver problemas emocionais, ser menos sociável, apresentar 

ajustamento escolar mais pobre, obter menos ganhos educacionais, ser menos altruístas, entre 

outros.’’ .  (SHAFFER 1996, apud CAMARGO, BOSA).  

Tendo isso em mente, percebe-se a importância de haver uma boa comunicação entre as 

crianças que apresentam necessidades especiais, pelo motivo de que as mesmas irão se tornar 

mais comunicativas tanto não-verbal como verbalmente e além do mais as outras crianças irão 

aprender a conviver com as diferenças de seus colegas diminuindo e até expurgando todo 

sentimento de aversão e preconceito.  
Desse modo, acredita-se que a convivência compartilhada da criança com 

autismo na escola, a partir da sua inclusão no ensino comum, possa 

oportunizar os contatos sociais e favorecer não só o seu desenvolvimento, mas 
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o das outras crianças, na medida em que as estas últimas convivam e aprendam 

com as diferenças’’. (CAMARGO, BOSA, 2009, p. 69). 

  

 Porém, esse trabalho não tem sido fácil, especialmente para os professores que em suas 

aulas estão presentes alunos autistas. É um esforço que exige inovar as práticas e concepções 

para alcançar a atenção e estimular o aprendizado desses pequenos que possuem tal transtorno. 

E essa dificuldade é ainda mais amplificada quando, em grande parte, a escola não dispõe de 

planejamentos, nem de materiais pedagógicos para trabalhar com o autismo assim como as salas 

de aulas não são organizadas de forma que possam receber esses alunos.  

 Referente no que é necessário na sala de aula (MELO, 2016, p. 17) vem nos falar como 

ela deve ser ‘’ Nesse ambiente, precisa conter objetos que lhe chamem atenção e que lhe 

despertem o desejo de ter um contato aproximado, possibilitando a perda do medo com a 

experiência com o manuseio de objetos diferenciados’’. E esses materiais podem ser figuras, 

cartões que ilustrem o assunto que a criança precisa aprender, através do apoio visual esses 

objetos funcionarão para melhor memorização e percepção acerca do conteúdo e também para 

despertar maior interesso da criança por tal conteúdo, podem ser ilustrações do dia-a-dia da 

criança, figuras com desenhos que permitam a visualização direta daquilo que o professor 

ensina para a criança, entre outras abordagens que vão desde a imagética, sonora com utilização 

de músicas, diferentes formas de interagir e socializar com eles. Tudo isso dependerá de cada 

criança pois cada uma será única em seus interesses específicos.  

Mesmo que a escola possua tais materiais caberá ao professor como peça fundamental 

saber utilizá-los no ensino da criança com o transtorno do autismo, pois para elaborar e se 

apropriar desses materiais requer, como já mencionado, uma formação continuada constante 

tanto em pós-graduações como também em pesquisas e pelas vivencias que estimularão a 

reflexão e auto avaliação do fazer pedagógico que cada professor deve ter. Assim ele será capaz 

de se apropriar de tais conhecimentos para então trazer para a aprendizagem da criança com 

autismo.  Porém infelizmente não é o caso de muitos, pois há professores que não entendem 

muito bem a respeito do transtorno do espectro autista (TEA), não são esclarecidos a respeito e 

isso resulta no baixo ou nenhum rendimento escolar para o aluno. Assim sendo, Síglia Pimentel 

e Cleonice Alves vem nos falar com base em JORDAN “[...] é a falta de conhecimento a 

respeito do TEA que os impedem de identificar corretamente as necessidades de seus alunos 

com autismo.” (JORDAN, apud CAMARGO, BOSA, 2009, p. 69). 

Concordamos com as reflexões defendidas por Glat, ao evidenciar que: 

 
"É importante enfatizar também, que a Educação Inclusiva não se resume à 

matricula do aluno com deficiência na turma comum ou à sua presença na 

escola. Uma escola ou turma considerada inclusiva precisa ser, mais do que 

um espaço para a convivência, um ambiente onde ele aprenda os conteúdos 

socialmente valorizados para todos os alunos da mesma faixa etária. O 

objetivo desta proposta é a possibilidade de ingresso e permanência do aluno 

na escola com sucesso acadêmico." (GLAT, 2007). 

 

Como vimos, é necessário todo um ajustamento por parte da escola e do professor na 

sua prática pedagógica, que vai desde estabelecer uma rotina que é necessária para alunos 

autistas até os materiais cuidadosamente elaborados para trabalhar com eles e sua socialização 

com os demais colegas. Só assim o aluno se sentirá incluído e que faz parte daquele meio 

recebendo todo o carinho e dedicação para ter um ótimo rendimento não só como aluno, mas 

também como pessoa, a escola poderá oferecer o desenvolvimento para sua vida.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Com base nos aspectos desenvolvidos acima podemos averiguar que a criança autista 

está permeada de dificuldades e paradigmas que impossibilita sua inclusão, onde na maioria 

das vezes só torna possível sua inserção no meio social, mais especificamente nas escolas é 

possível observar que em relação ao autismo, algumas ainda é pautada por concepções erronias 

quanto o desenvolvimento social, psicológico e motor da criança autista, causada por uma não 

preparação e formação mais apropriada para este campo de estudo.  

Se faz necessário olhar para o aluno autista pela ótica da inovação e superação, inovando 

principalmente no modo de se trabalhar, o professor precisa possibilita atividades que também 

desenvolva no autista suas habilidades e competências, e fugir da perspectiva falha da inserção 

sem a inclusão. 

 É certo que a criança autista exige um trabalho mais especifico por apresentar 

características próprias e diferentes, exigindo do professor, bem como de todo o corpo 

pedagógico da escola, articular atividades, projetos, metodologias inovadoras onde o aluno com 

transtorno do espectro autista tenha garantido o direito a educação de qualidade, e isso só pode 

ser assegurado por uma equipe pedagógica que conheça as especificidades do autismo, que 

busque continuamente inovar no trabalho com crianças autistas, tornando possível através de 

uma formação continuada especifica para a área inclusiva. 

Sabendo disso, percebe-se que a escola com aluno autista precisa voltar a estudar, a 

pesquisar principalmente buscando ser competente em seu trabalho em áreas especificas, não 

negligenciando essas crianças mas trazendo para foco, evidenciando um trabalho difícil, mas 

possível, desmitificando o pensamento de que a criança a autista nunca progredirá. 

Este trabalho foi imprescindível para nos ajudar a refletir e conhecer sobre as 

características do aluno com o transtorno do espectro autista, pois compreendemos que a criança 

autista necessita ser incluída, e isso implica torna-la participante das atividades e ações 

promovidas no ambiente a qual está inserida, a criança autista também aprende, se desenvolve 

e cabe a escola promover ações que possibilite esse desenvolvimento de forma eficaz.   

Nesse pensar destacamos também as dificuldades que cercam a inclusão dessas crianças 

no ambiente escolar, sendo que a formação continuada, especificas para atender esse público, é 

fundamental aos professores, onde sua atuação docente tem papel significativo na inclusão 

escolar desses educandos, bem como no seu processo de desenvolvimento. 

A escola precisa trabalhar não somente com conteúdo específicos de forma inovadora, 

mas possibilitar também a conscientização, a informação sobre a criança que possui o 

Transtorno de Espectro Autista, onde seja possível propiciar ao aluno autista um ambiente 

acolhedor e seguro, buscando de forma continua sanar ações preconceituosas e errôneas a 

respeito dos mesmos. Deste modo refletimos e constatamos que para incluir é preciso estudo, 

pesquisa e formação, mas principalmente pensar e olhar na perspectiva inclusiva. 
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INCLUSÃO: uma vivência no ensino médio 

 

Marilhia Rafaelly de Andrade35 

Gerson de Souza Mól36 

 

 

RESUMO 

Vivemos num mundo no qual nossa forma de interação mais imediata é a visão. A diversidade 

é uma característica inerente a vida. Entre tantas pessoas diferentes, há aquelas que são cegas 

ou possuem visão reduzida, dificultando diversas interações com o mundo e a sociedade. Além 

de obstáculos existentes para o acesso e permanência no ensino formal, sejam eles devido à 

estrutura física inadequada ou outros aspectos, há também barreiras devido a preconceitos 

estabelecidos socialmente. A educação formal tem por objetivo desenvolver a criticidade do 

indivíduo favorecendo, consequentemente, sua formação cidadã. Para o professor, o momento 

de lecionar deve ser adaptado para se tornar inclusivo e ter um extremo cuidado para perceber 

se, na verdade, não está excluindo com o método utilizado. Um dos bloqueios para aprender 

Ciências da Natureza se dá, de forma principal, pela necessidade de abstração inerente às 

Ciências. O estudo aqui apresentado foi realizado para conhecer as concepções de alunos de 

uma escola do Ensino Médio sobre a inclusão escolar de alunos com deficiência, em especial, 

os alunos com deficiência visual. Numa escola estadual da cidade de Barra de Santa Rosa – PB, 

foi realizada uma atividade em sala de aula para dialogar sobre a inclusão escolar. Foram 

impressas 12 perguntas num papel, cortadas e dobradas. O momento se deu da seguinte forma: 

formou um círculo com os alunos e se sorteou as dadas perguntas para serem respondidas. Logo 

após escolheu-se um aluno para respondê-la e outros dois alunos para comentar, concordando 

ou discordando. O momento foi propício para a expressão individual de cada um dos presentes. 

A análise das narrativas se deu de forma qualitativa. Apesar das diferentes opiniões narradas, 

as respostas indicaram que a maioria dos participantes não teve experiência com pessoas com 

deficiência e, por isso, não tinham noção de como podia se dar a inclusão escolar. Os que 

indicaram ter essa vivência se mostraram menos preconceituosos, indicando uma faceta boa da 

inclusão que é a vivência com as pessoas que possuem alguma deficiência, abrindo a mente 

para acreditar no outro apesar de suas singularidades. Os estudantes que relataram já ter 

experiências de se relacionar com algum cego apresentaram maior quantidade de ideias sobre 

instrumentos e métodos que poderiam ser usados para a adaptação e inserção desses alunos. 

 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Deficiência visual. Concepções. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os sentidos são primordiais na vida, tendo em vista que, é através deles que há o 

primeiro contato com a sociedade, com o mundo como um todo. É via esses sentidos que se 

consegue ter diversas experiências que contribuem para a formação do indivíduo. Como dito, 

os sentidos têm grande relevância no processo de experiências e, consequentemente, 

influenciam na construção do educando, contribuindo para uma existência assídua ou inativa. 

Entre todos os sentidos, existe a visão que é um sentido de interação imediata. Uma 

visão com qualidade tem o poder de proporcionar uma vida com menos necessidades 
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específicas, facilitando, de certa forma, o convívio em sociedade, sabendo que não se precisa 

depender de adaptações para viver. 

Quando se trata de visão, existe um leque de diversas necessidades específicas que 

dependem, obviamente, da quantidade de visão do sujeito. Assim como outras diversidades, 

essa também faz com que se desenvolva situações adaptadas para cada uma delas.  

Pessoas cegas ou com visão reduzida têm necessidades diferentes. Afinal, uma pessoa 

com visão reduzida ainda enxerga - pouco, mas enxerga – diferente de uma pessoa cega. 

Quando indivíduos com essas características tem o acesso ao ambiente social, ambos têm 

inúmeras dificuldades para se manter no espaço, desde a adaptação ou até mesmo a falta de 

estrutura para o mesmo poder se adaptar. Schlindwein (2008, p.173) diz que, 

 
Consideramos que as necessidades especiais não são propriedades ou 

exigências dos seres humanos, nem nascem com eles, mas se 

originam de um processo de produção material e social. O elemento 

biológico não se constitui em único determinante para as necessidades 

humanas. As necessidades e as habilidades são produzidas no processo 

histórico. (Schlindwein, 2008, p. 173). 
 

Essas dificuldades são vistas facilmente, diariamente, na vida de um aluno com 

necessidades educacionais específicas, sem contar nos vários outros espaços. Quando 

visualizamos o ambiente escolar, o desafio é enorme. A escola é responsável por nossa 

formação formal, onde deve ser dado a possibilidade para ser desenvolvido a criticidade. 

Quando o aluno com determinada necessidade tem o acesso à instituição, as dificuldades se 

multiplicam. Tim (2010) afirma que, 
O compromisso com a formação do cidadão com deficiência visual exige 

uma prática educacional voltada à compreensão da realidade social, dos direitos e das 

responsabilidades em relação à sua vida pessoal e comunitária. (TIM, 2010). 

Tendo em vista que no processo de ensino de ciências a abstração é muito presente e 

também é muito complexa pois requer a capacidade de imaginar, sendo difícil sua compreensão 

por diversos indivíduos e mais ainda pelos sujeitos com necessidades educacionais específicas 

por apenas conhecer a realidade pelo sentir, ouvir, como no caso do aluno cego. 

Para Schlindwein (2008, p.172): 

 
Refletir sobre a escolaridade de alunos com diferenças visuais é 

buscar compreender como esses alunos vêm se constituindo ao longo 

do processo de inclusão. Parte-se da premissa de que uma diferença visual não 

representa, em si mesma, alterações nas possibilidades de aprendizagem da 

criança, na sua capacidade de estabelecer relações com os outros, com objetos 

e situações que acontecem ao seu redor. Como qualquer outra, a criança com 

diferenças visuais precisa de oportunidades, de convivência com seus pares, 

de forma que possa aprender a se relacionar com o mundo. É no contexto 

cultural que a criança aprende, desenvolve os sentimentos em relação a si 

mesma, as atitudes em relação aos outros e a familiaridade com o meio 

ambiente. (SCHLINDWEIN, 2008, p.172). 
 

Sabendo disso, é importante criar condições adequadas para que todos os sujeitos 

tenham o acesso e permanência ao conhecimento com equidade, possibilitando, dependendo da 

metodologia aplicada, um maior entendimento. Criar condições adequadas não condiz apenas 

com metodologias inclusivas aplicadas, mas como também: estrutura escolar, gestão 

pedagógica, formação dos professores, entre outros, que são fatores que implicam diretamente 

na qualidade do ensino e na permanência do aluno.  

Mantoan (1997, p.120): 
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[...] a inclusão é um motivo para que a escola se modernize e os 

professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão 

escolar de pessoas deficientes torna-se uma consequência natural de 

todo um esforço de atualização e de reestruturação das condições 

atuais do ensino básico. (MANTOAN,1997, p.120). 
 

Ter o acesso a instituição não é o mesmo que incluir, durante os anos letivos necessários, 

um aluno cego, por exemplo. Acesso é diferente de permanência, onde o acesso é o ato de 

ingressar e permanência é o ato de permanecer, e para existir a permanência é fundamental uma 

educação de alta qualidade. 

Para Laplane (2014, p. 202): 

 
O fato de as redes públicas de ensino terem assumido a grande 

maioria das matrículas em escolas e salas regulares cria, para essas redes, o 

compromisso de se estruturarem de forma tal que garantam não apenas a 

matrícula, mas uma educação de qualidade, que forneça aos alunos as 

ferramentas necessárias para a progressão no sistema. Mas, para isso, seria 

preciso reconhecer os diferentes modos, possibilidades e meios de 

participação e oferecer, sempre no âmbito do público, espaços e recursos 

alternativos e suporte a professores, alunos e famílias. (LAPLANE, 2014, p. 

202). 
 

É gigantesco a quantidade de escolas que são despreparadas para receber a diversidade 

de alunos com necessidades educacionais, desde a estrutura física até mesmo o eixo 

pedagógico. Além do despreparo há também o preconceito, onde pela falta, muitas vezes, de 

situações envolvendo deficientes na realidade do próprio, contribui para uma não vivência que 

permite desconstruir e reconstruís alguns pensamentos. 

O que vai impactar diretamente na vida social do educando sabendo que o objetivo da 

educação formal é desenvolver a criticidade para participação ativa na sociedade. Desenvolver 

a criticidade em pessoas com concepções e necessidades diferentes influencia na construção de 

sua autonomia, por este motivo, entre outros, que os professores devem adaptar as suas aulas 

com o intuito de incluir estes alunos, tornando o espaço de ensino e aprendizagem mais 

agradável e facilitador. 

Mas deve ter o cuidado para perceber se o método utilizado não apenas insere, o que 

acaba, em seguida, excluindo o sujeito. O fato do docente, em uma situação, preparar uma tarefa 

para a maioria da turma e para os alunos com necessidades preparar outra totalmente 

desconectada já não é inclusão, apenas inserção, onde o aluno está em sala de aula, mas é 

excluído nas diversas atividades, o que é possível ocorrer sabendo que há um grande despreparo 

dos docentes.  

O despreparo dos docentes se dá inicialmente na sua própria formação, sendo possível 

visualizar poucas disciplinas na grade curricular dos cursos de licenciaturas o que implica na 

discussão e compartilhamento de saberes e experiências sobre o dado assunto, refletido na 

prática docente. 

De acordo com Silva (2014): 

 
Talvez o que deixe o professor mais preocupado, seja a insegurança em 

relação à sua inexperiência, já que nos cursos superiores aprendeu apenas a 

lidar com a teoria e não teve acesso às práticas pedagógicas, diretamente com 

alunos especiais. No que consiste à educação, o dia a dia da escola e da sala 

de aula exigem que o professor seja capaz de organizar as situações de 

aprendizagem considerando a diversidade dos alunos. Essa nova 
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competência implica a organização dos tempos e dos espaços de 

aprendizagem, dos agrupamentos dos alunos e dos tipos de atividades para 

eles planejadas. É de extrema importância um planejamento flexível que se 

adapte de acordo com a necessidade e capacidade de cada um, o professor 

situa-se como mediador e facilitador na organização dos alunos, de forma que 

possibilite uma melhor interação, mesmo em níveis tão diferentes, incluindo 

a todos, seja na educação física, capoeira, teatro ou qualquer outra proposta 

pedagógica. (SILVA, 2014). 

 

Em virtude deste cenário, o estudo aqui apresentado foi realizado com o objetivo de 

conhecer as concepções de alunos de uma escola do Ensino Médio sobre a inclusão escolar de 

alunos com deficiência, em especial, os alunos com deficiência visual. 

 

METODOLOGIA 

 

Numa escola estadual da cidade de Barra de Santa Rosa – PB, foi realizada uma 

atividade em sala de aula para dialogar sobre a inclusão escolar.  

Foram impressas as seguintes 12 perguntas num papel, cortadas e dobradas. 

 

 

Questionário 

 

1) O que você entende por inclusão? 

2) O que você entende por inclusão escolar? 

3) Na sua escola, ao seu ver, existe inclusão escolar? 

4) Quais os tipos de deficiências você conhece? 

5) Para você, é possível um aluno cego aprender ciência? 

6) Quais as maiores dificuldades para um cego aprender ciência, para você? 

7) Ao seu ver, quais as maiores dificuldades para ensinar ciência a um aluno cego? 

8) Quais profissões um cego poderia ter, ao seu ver? 

9) Você acredita que é possível um cego ser professor de ciências? 

10) Para você, um cego pode gerir uma instituição escolar? 

11) Fale sobre sua experiência com pessoas com necessidades educativas especiais em 

sala de aula. 

12) Fale sobre sua experiência com pessoas com necessidades educativas especiais 

fora da sala de aula. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O momento se deu da seguinte forma: formou um círculo com os alunos e se sorteou as 

dadas perguntas para serem respondidas.  Logo após escolher um aluno para respondê-la, outros 

dois alunos se voluntariaram para comentar, concordando ou discordando com a fala 

respondida. 

O momento foi propício para a expressão individual de cada um dos presentes, tendo 

em vista que exatamente todos os que estavam em sala de aula falaram. Com isso, a análise das 

narrativas se deu de forma qualitativa. Onde Mól (2017) afirma que: 
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A narrativa de sujeitos podem ser importantes objetos de estudo quando 

expressam experiências subjetivas, a partir de solicitações do pesquisador com 

intencionalidade bem definida e orientada na forma de uma pergunta. A 

elaboração da pergunta é etapa fundamental, pois esta deve ser clara e objetiva 

o suficiente para que a narrativa seja conduzida no campo da pesquisa em 

andamento. Ela deve levar o entrevistado a narrar os aspectos que se pretende 

avaliar sem a necessidade de interrupções ou novas orientações, pois isso pode 

comprometer a validade do método. 
 

Os alunos não foram interrompidos ou orientados no momento em que respondiam e 

comentavam as questões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Interpretação das respostas narradas se deu pelo seguinte processo: observação, análise, 

classificação e interpretação.  

 

Síntese das respostas narradas 

 

1) “Inserir, adaptar, colocar dentro do sistema...” 

2) “Incluir algo na escola, adicionar atividade diferente das existentes, adaptação..” 

3) “Não existe. A escola é despreparada...”  

4) “Deficiente visual, auditivo e mental...” 

5) “Talvez não. Não pode ver as coisas, apenas usa o tato e a audição...” 

6) “Pelo fato de não ver, não consegue manusear algumas coisas necessárias...”  

7) “tem que se comprometer para adaptar tudo e ajudar, não excluir...” 

8) “Ensinar a cantar (professor de canto), cantor, pintor, jogador de futebol..” 

9) “É possível, com o uso da voz e tendo a ajuda de um auxiliar...” 

10)  “Sim, da mesma forma que pode ensinar.” 

11)  “O convívio com pessoas surdas e cegas ajudou a perceber a diferença e a 

dificuldade de aprender...” 

12)  “Tem limitações, mas com adaptações podem tudo...” 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Apesar das diferentes opiniões narradas, percebeu-se que em seus pensamentos tinham 

a noção de que o processo de aprender e se adaptar é árduo, porém quando se aprende e existe 

a necessidade de compartilhar o conhecimento é uma situação mais fácil. As respostas 

indicaram também que a maioria dos participantes não teve experiência com pessoas com 

deficiência e, por isso, não tinham noção de como podia se dar a inclusão escolar. 

Os que indicaram ter essa vivência se mostraram menos preconceituosos, indicando uma 

faceta boa da inclusão que é a vivência com as pessoas que possuem alguma deficiência, 

abrindo a mente para acreditar no outro apesar de suas singularidades. Acreditar que há 

dificuldades, mas com boas adaptações podem ir muito além. 

Os estudantes que relataram já ter experiências de se relacionar com algum cego 

apresentaram maior quantidade de ideias sobre instrumentos e métodos que poderiam ser 

usados para a adaptação, inserção e permanência desses alunos. 

 

CONCLUSÃO 
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É necessário desenvolver um ensino inclusivo com qualidade que torne a escola mais 

acolhedora, agradável, onde estes alunos possam ter o acesso e permanecer para ter uma 

formação cidadã digna, podendo ter uma maior participação na sociedade e tendo mais 

conhecimento sobre a mesma. Oferecer um ensino inclusivo com qualidade implica diretamente 

na autonomia do discente. 

Implicando, assim, na interação entre esses diversos mundos subjetivos dos sujeitos, 

sabendo que praticamente tudo o que constrói no indivíduo são frutos das suas determinadas 

experiências e como se dá a sua reação a partir das mesmas. Quando dadas situações estão 

inseridas nas suas realidades, a possibilidade de saber lidar, ter uma visão mais ampla, 

solucionar questões é maior.  

É fundamental incluir estes indivíduos no ambiente escolar, provocar a interação, até 

mesmo para diminuir a concepção de que as pessoas que tem necessidades educacionais 

específicas, em especial os cegos, são incapazes de tudo, sendo a sua única opção viver em 

estado vegetativo e não é bem dessa forma. Os cegos são capazes de tudo e muito, basta apenas 

uma oportunidade de inclusão com qualidade.  

Ainda que a transformação seja lenta ela só ocorrerá se houver uma ruptura 

com o modelo antigo de escola (meritocrática, conteúdista, excludente). 

Justificar a falta de inclusão pela ausência de algumas características fundamentais é 

aceitável, porém a inclusão não pode ser ignorada. A escola inclusiva é uma escola que 

reconhece e valoriza as diferenças, onde essas diferenças são compostas pelo conflito, o 

dissenso e a imprevisibilidade, a multiplicidade incontrolável e infinita., mas esses obstáculos 

podem ser ultrapassados com uma educação de qualidade. 
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REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE PARA ATUAÇÃO EM CLASSES 

INCLUSIVAS COM SURDOS 

 

Renata Lins da Silva37 

Iara Bezerra da Silva38 

Adriana Moreira de Souza Corrêa39  

 

 

RESUMO 

O estudo apresenta reflexões acerca da importância da formação professor, seja básica/inicial 

e/ou continuada e a relação dos conhecimentos desenvolvidos nesse percurso para uma prática 

comprometida com as ações inclusivas na sala de aula regular, em especial, com o estudante 

surdo. Sabemos que apesar de ser alvo de discussão há algumas décadas e de compor 

documentos legais que regem a educação brasileira (tais como, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Resolução CNE/CEB nº 2/2001) aspectos dessa prática formativa precisam 

ser discutidos de modo a otimizar o trabalho realizado nessas classes. Entre as reflexões e ações 

oriundas dessa formação, destacamos a importância de pensar em conteúdos e habilidades que 

visem esclarecer os mitos relacionados às pessoas com deficiência e à valorização das suas 

potencialidades. Desse modo, nesse trabalho buscamos discutir a formação docente como 

estratégia de minimização das barreiras atitudinais e pedagógicas, que possam ser apresentadas 

pelos docentes, implicando na exclusão dos alunos surdos, usuários da Libras. Para tanto, o 

percurso metodológico se pautou em pesquisa bibliográfica, concretizada nas leituras e 

reflexões de pesquisas publicadas em livros e artigos de Tardif e Lessard (2009), Turqueti et al. 

(2013), Barros e Oliveira (2013), Mantoan (2003) entre outros, que pensam a escola enquanto 

espaço de vivência e de aprendizado na perspectiva do respeito e do atendimento na perspectiva 

da diversidade humana. Associado a esses autores, buscamos compreender, na legislação 

educacional brasileira, as referências à formação profissional esperada para os educadores que 

atuarão nessas classes. Nesse sentido, compreendemos que o professor capacitado, ou seja, 

aquele que atua na classe inclusiva, precisa conhecer as especificidades do educando para então 

desenvolver abordagens e mecanismos que propiciem a inserção social do surdo e dos demais 

estudantes. Entendemos que, para isso, faz-se necessário refletir não só sobre os conteúdos e 

estratégias utilizadas na formação inicial e continuada dos docentes, mas na construção de uma 

prática reflexiva, na qual o professor se compreenda enquanto um pesquisador que encontra, na 

sua prática, indagações e vivências que o impulsionem a se questionar e pesquisar abordagens 

que favoreçam a interação e o aprendizado de todos os educandos. 

 

Palavras-chave: Formação docente. Inclusão. Surdo.  

 

 

INTRODUÇÃO  

O artigo em tela trata de uma questão amplamente debatida no âmbito educacional e, 

desse modo, evidencia a sua importância: a formação docente. Destacamos que as ações que 

envolvem a área não devem apenas de refletir a formação básica/inicial (que ocorre nos cursos 
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de magistério e por meio das licenciaturas), como também repensar o lugar, a abrangência e a 

continuidade da formação continuada.  

É notório que os cursos de formação de professores, seja a nível médio ou superior, 

funcionam como a base inicial para práticas educativas vivenciadas em classes que o 

atendimento às diferentes formas de ensinar e de aprender: as classes inclusivas. À vista disso, 

requerem do professor, de maneira recorrente, a apropriação de novos conhecimentos e a 

utilização de estratégias e instrumentos que favoreçam o aprendizado dos estudantes. 

Dentre os alunos que precisam de uma nova postura do educador e, por consequência, 

uma nova relação com o processo de ensino ressaltamos o estudante surdo, usuário da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras. A presença desse estudante em classe que pressupõe a utilização 

da abordagem bilíngue, pautada tanto no sistema sinalizado (a Libras) quanto na Língua 

Portuguesa – LP (na modalidade escrita) como línguas de instrução. 

A emergência desses e de outros grupos de alunos com Necessidades Educacionais 

Específicas – NEE, nos incitam à reflexão de que a formação básica do educador não é 

suficiente para abranger as competências e as habilidades necessárias para a efetivação do 

processo ensino-aprendizagem pautado nas práticas inclusivas na sua totalidade. Por 

conseguinte, o docente precisa estar em constante reflexão e aperfeiçoamento da sua prática, 

implicando em uma formação continuada norteada pelos conhecimentos que o subsidiarão a 

minimizar as barreiras para a implementação da abordagem inclusiva nas suas turmas.  

Diante disso, consideramos que a formação continuada, voltada para a discussão de 

temáticas vivenciadas na ação docente é importante para a atuação do professor em sala de aula 

regular composta por alunos surdos e ouvintes. Isso porque pode subsidiar e orientar a prática 

do professor para a seleção de estratégias e instrumentos que favoreçam a educação na 

perspectiva da valorização das diferentes formas de ensinar e de aprender. 

Para tanto, buscamos responder a seguinte indagação: quais os conhecimentos e 

habilidades que devem ser abordados na formação do professor para atuação em salas inclusivas 

com a presença de alunos surdos? Em face do exposto, delimitamos como objetivo geral discutir 

a formação docente como estratégia de minimização das barreiras atitudinais e pedagógicas que 

possam ser apresentadas pelos educadores, visando a inclusão dos alunos surdos usuários da 

Libras. A metodologia utilizada no trabalho foi o estudo bibliográfico, concretizado nas leituras 

e reflexões de pesquisas publicadas em livros e artigos de Mantoan (2003), Tardif e Lessard 

(2009), Turqueti et al. (2013), Barros e Oliveira (2013), entre outros. 

 Com o intuito de aprofundar a compreensão sobre esse assunto, tratamos inicialmente, 

nesse escrito, sobre o professor e a educação inclusiva Discorremos ainda sobre as 

caracterizações constantes na leis, decretos, notas técnicas e resoluções que definem a formação 

e o papel do professor capacitado e do professor especializado, bem como as suas respectivas 

atuações frente ao atendimento e a inserção dos alunos, sejam surdos ou ouvintes, em uma 

perspectiva inclusiva. Após isso, discutiremos sobre as práticas do professor, a aquisição e 

interação por meio da linguagem, da importância do uso das dinâmicas de grupo (para a 

aquisição de conteúdos e a minimização das barreiras de comunicação e atitudinais) e o uso de 

recursos digitais como ferramenta de ensino-aprendizagem. Em suma, discutiremos a formação 

docente baseando-nos na tríade: atitudes, estratégias didáticas e instrumentos.    

 

PRESSUSPOSTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ATUALIDADE 

 

 A educação inclusiva parte do pressuposto da seleção de recursos de ensino-

aprendizagem e de práticas que permitam a socialização dos alunos com e sem deficiência. 

Dentre os alunos que apresentam NEE, para efeito dessa investigação, trataremos do aluno 

surdo, caracterizado pelo Decreto nº 5.626/2005, no Art. 2º como “[...] por ter perda auditiva, 

compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 
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principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”. A seguir, apresentaremos 

pontos relevantes para a compreensão da abordagem inclusiva em classes formadas por surdos 

e ouvintes e a organização da escola necessária para atender a esses estudantes.  

 Muitas escolas regulares devem receber alunos surdos para estudar em suas instituições, 

porém, os educadores que atuam nesse espaço precisam compreender que, entre integrá-los 

(recebê-los) e inclui-los (acolhê-los e ensiná-los) há uma grande diferença40. Com isso, 

consideramos que permitir ao estudante se sentir incluído nas salas de aulas regulares é o grande 

desafio da atualidade, por isso, a formação básica e continuada (na qual o professor deve estar 

sempre em busca) é o diferencial para a qualificação do seu trabalho, pois, com esses 

conhecimentos ele poderá desenvolver uma prática que favorecerá as diferentes formas de 

aprender, ou seja, mediará práticas inclusivas, pautadas na diversidade encontrada na escola.  

Trabalhando na ótica inclusiva, o docente parte do pressuposto que as diferenças 

existentes no âmbito escolar não podem se constituir como um entrave à aprendizagem do 

aluno, à medida que o docente entende ser indispensável compreender as particularidades de 

cada aluno seja ele ouvinte ou surdo. Então, nessa perspectiva o professor tem a incumbência 

de promover situações ensino-aprendizagem que desenvolvam, nos seus educandos, tanto as 

habilidades para o convívio em sociedade quanto individuais. Nesse sentido, algumas 

atividades precisam ser realizadas de modo individual e outras de maneira coletiva, sempre 

considerando as particularidades de cada um dos educandos desde o planejamento à execução 

das diversas atividades propostas pelo educador.   

Nessa conjuntura, o docente que trabalha com alunos surdos e ouvintes precisa dispor 

do compromisso de ensinar a seus alunos buscando meios para oferecer um serviço de qualidade 

e, sobretudo favorecer as potencialidades de seus educandos. Sobre isso, Mantoan (2003, p. 38) 

menciona que “as dificuldades e limitações são reconhecidas, mas não conduzem nem 

restringem o processo de ensino, como comumente se deixa que aconteça”. Nesse sentido, 

segundo a autora é importante olhar para os talentos que cada aluno possui, suas vivências, seus 

conhecimentos prévios para que ocorra uma aprendizagem significativa, ou seja, que 

influenciará nas interações e na participação do estudante dentro e fora da escola.   

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ALUNOS COM SURDEZ 

 

Conforme discutimos anteriormente, a escola é responsável pela inclusão dos alunos 

com deficiência bem como pela socialização e aprendizado em diferentes atividades ofertadas 

pela instituição. Para isso, precisa valorizar os conhecimentos prévios do estudante e utilizá-los 

a fim de mediar a internalização de outros conhecimentos e habilidades presentes no currículo. 

Sobre essa temática, Mantoan (2003, p. 12) diz que:  

 
[..] a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor 

nem anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelos quais 

forma e instrui os alunos. E muito menos desconhecer que aprender 

implica ser capaz de expressar, dos mais variados modos, o que 

sabemos, implica representar o mundo a partir de nossas origens, de 

nossos valores e sentimentos.  

  

Diante disso, a autora apresenta dois processos diferenciados que podem ser 

confundidos quando se trata de acolher a pessoa com deficiência: a integração e a inclusão. 

Tendo em vista que a escola enquanto espaço de socialização e democratização é o local onde 

se aprende a conviver com as diferenças, a valorizar a diversidade humana e a oferecer aos 
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alunos condições que impulsionam o seu desenvolvimento. Diante disso, tais processos 

precisam ser compreendidos de forma que estejam presentes nas práticas docentes.  

 
O objetivo da integração é inserir um aluno, ou um grupo de alunos, 

que já foi anteriormente excluído, e o mote da inclusão, ao contrário, é 

o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo 

da vida escolar. (MANTOAN, 2003, p. 16). 
 

Para tanto, é necessário que o educador compreenda que cada aluno aprende de uma 

forma diferente e, por isso, se apropriam de conhecimentos e habilidades em temporalidades 

diferenciadas. Sobre isso, Piaget (1990) pontua que o processo de aprendizagem vai além de 

uma simples associação de estímulos e resposta ou uma soma de conhecimentos. Para o autor, 

isso ocorre porque o aprendizado depende tanto das interações que o indivíduo desenvolve junto 

ao outro quanto em contato com o objeto. Ele considera ainda que o ser humano tem suas 

particularidades e são elas que o constituem, portanto, devem ser consideradas ao propor 

atividades que tenham cunho educacional.  

A presença e a parceria com um professor especializado que ajude a conduzir todo o 

processo além de ajudar o docente na classe regular com presença de surdos e ouvintes é 

importante para auxiliar ao surdo sua primeira língua que é a libras bem como desenvolver a 

escrita com a língua portuguesa. O professor especializado pode também ajudar os alunos 

ouvintes, funcionários, gestores e familiares a se comunicar com o aluno surdo em Libras 

ampliando sua relação comunicativa não só com os alunos da com a classe regular quanto com 

os demais membros da comunidade escolar.   

Em virtude disso, o aluno surdo, precisa ter as suas possíveis dificuldades na interação 

e no aprendizado entendidas pelo educador e consideradas no planejamento de atividades que 

visem o desenvolvimento de habilidades. Consideramos isso porque, como diz Paulo Freire 

(1996), no livro Pedagogia da Autonomia, um dos pressupostos a serem observados pelo 

educador é valorizar o saber da experiência, tendo em vista que esses conhecimentos 

subsidiarão a construção de novos saberes. Esse tipo de saber consiste nos conhecimentos que 

os alunos adquirem no seu dia a dia com as pessoas que convivem ou até mesmo sozinhas (ao 

folhear um livro e buscar informações, por exemplo), e isso deve ser o valorizado pelo professor 

quando exposto pelo aluno em aula. 

Em face do exposto, é necessário que os educadores compreendam que essas 

peculiaridades constituem cada indivíduo, que ele é único e, portanto, o professor deve observar 

para essa individualidade, buscando estratégias que viabilizem a socialização e o aprendizado 

desse educando.  

Para a implementação de sistemas inclusivos, é fundamental contar com professores que 

tenham conhecimentos e habilidades para promover a inclusão e atuar em salas constituídas de 

alunos com deficiência. Acreditamos que esse têm sido um grande desafio para a educação 

inclusiva no cenário brasileiro. Diante disso, faz-se necessário que tanto o docente busque 

compreender as individualidades do estudante, quanto a escola apoie o educador na organização 

e implementação de práticas inclusivas. 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR PARA O ATENDIMENTO DO SURDO 

   

A educação inclusiva, para Mantoan (2003, p. 13 - 14) ocorre quando o sistema escolar 

se organiza para atender a pessoa com deficiência e isso traz desdobramentos para toda a escola. 

Contudo, a autora adverte que: 

 
Os sistemas escolares também estão montados a partir de um 

pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os alunos em 
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normais e deficientes, as modalidades de ensino em regular e especial, 

os professores em especialistas nesta e naquela manifestação das 

diferenças. A lógica dessa organização é marcada por uma visão 

determinista, mecanicista, formalista, reducionista, própria do 

pensamento científico moderno, que ignora o subjetivo, o afetivo, o 

criador, sem os quais não conseguimos romper com o velho modelo 

escolar para produzir a reviravolta que a inclusão impõe.    

 

 Diante dessa afirmação, vemos que abordagem pedagógica selecionada traz 

desdobramentos para a organização voltada para a construção da inclusão do aluno na escola e, 

por essa razão, precisa ser internalizada e vivenciada por toda a escola. Tomando por base o 

aluno surdo, consideramos que inserir o aluno com surdez implica em questões de organização 

da instituição que ultrapassa os limites da sala de aula, vai além das práticas que o professor 

desenvolve na sala. Nesse sentido, para o aluno surdo se sinta partícipe dos diversos momentos 

da escola, é significativo promover ações que favoreçam a relação desenvolvida com alunos 

ouvintes, entre elas a comunicação e a boa convivência para que ambos interajam, convivam e 

aprendam.  

De acordo com a Resolução nº 02/2001 o surdo e todos os alunos público-alvo da 

educação inclusiva precisam ser matriculados na escola de ensino regular e essa instituição 

precisa assegurar, conforme destaca o Art. 59 da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, no Inciso I, “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996). Além disso, o estudante 

também precisa receber o Atendimento Educacional Especializado - AEE, em horário oposto 

as aulas das aulas ofertadas na sala comum.  Para o surdo, esse atendimento divide-se em 3 

momentos: ensino de Libras, ensino mediado pela Libras e ensino da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita. 

Para isso, é necessário que o educador tenha formação diferenciada, que seja um 

professor especializado, definido pela Resolução nº 02/2001, no Art. 18, § 1° e 2º, a fim de mediar 

os 3 momentos anteriormente descritos e auxiliar o docente da classe regular na seleção de 

estratégias e instrumentos que favoreçam o aprendizado do aluno surdo. É relevante que esses 

docentes criem uma parceria produtiva para atuar de forma colaborativa no atendimento do 

estudante na perspectiva inclusiva. Sobre a função da Sala de Recursos Multifuncional - SRM, 

espaço no qual acontece o AEE, Fonseca (2015, p. 218) diz que: 

 
Fica claro que a abordagem na sala de recursos não pode ser confundida 

com uma mera aula de reforço (repetição da prática educativa da sala 

de aula), nem com o atendimento clínico, tão pouco um espaço de 

socialização. Reafirma-se o caráter pedagógico desse atendimento, cujo 

objetivo é suprir a necessidade do aluno, assegurando o direito de 

acesso a recursos que possam potencializar suas capacidades, promover 

o seu desenvolvimento e aprendizagem e, consequentemente, levar o 

aluno à sua própria emancipação, garantindo, assim, uma plena 

convivência social, possibilitando a afirmação da proposta inclusivista, 

que é a de educar com qualidade e promover o princípio da equidade41. 

  

Diante disso, é relevante que o educador compreenda o surdo na sua individualidade, na 

sua peculiaridade linguística, de forma a propor mudanças na organização escolar necessárias 

para a inserção desses educandos, buscando criar um ambiente acolhedor e que favoreça o 

aprendizado. Nesse sentido, queremos dizer que o conhecimento do público, das suas 

potencialidades e limitações, bem como dos recursos oferecidos pela escola e daqueles que 

                                                           
41 O princípio da equidade pauta-se em reconhecer igualmente o direito de cada um.   
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precisam ser adquiridos ou reivindicados precisam ser discutidos na formação básica e 

continuada do docente, de modo a possibilitar o trabalho na perspectiva inclusiva. 

Vemos assim que se trata de um trabalho que exige a habilidade de sensibilizar a 

comunidade escolar para agir colaborativamente, visando contribuir para a educação inclusiva. 

No entanto, essa parceria não se restringe apenas aos educadores que atuam no ambiente 

escolar. É necessário que o processo de colaboração se estenda à família, que são responsáveis 

pela educação informal do estudante. Diante disso, como explica Fonseca (2015), é necessário 

que tanto os professores quanto a escola e a família do aluno surdo entendam o papel que AEE 

possui para a educação desse aluno.  

Nesse sentido, para que de fato a inclusão aconteça é preciso que, além de ser ajudado 

com alguns subsídios fornecidos pelo professor especializado (que atua no AEE) o educador 

possa ser estimulado e apoiado na seleção e construção de criar estratégias/instrumentos para 

trabalhar com o surdo. Assim, como propõe Montessori (1957) na obra Ideas generales, ao 

discorrer sobre o que denominou de mi método, e as ideias de Freinet (1991) pode ser 

encontrada no livro de Villela (1991) A pedagogia Freinet e a escola pública: uma nova 

abordagem para um velho problema, entre outros, esse incentivo tende a contribuir para que o 

professor da sala de ensino regular possa superar as práticas convencionais e tradicionalistas 

em busca de abordagens diferenciadas.  

 A seguir discutires a formação desse docente que atua tanto com alunos surdos quanto 

com alunos ouvintes em uma perspectiva inclusiva, destacando a importância da formação 

docente para atuar nessa perspectiva. Delineamos ainda alguns marcos importantes para a 

inclusão, como eventos e leis que asseguram os direitos dos surdos inclusive sua participação 

na SRM. 

 

FORMAÇÃO DOCENTE PARA A ATUAÇÃO EM CLASSES COM ALUNOS 

SURDOS 

 

No Brasil, desde a década de 1990, se delineia a educação inclusiva, tanto na 

participação de representantes desse país em eventos internacionais que versavam sobre a 

temática, quanto na aprovação e regulamentação de leis, decretos e resoluções que indicam 

caminhos para realizar ações que visam à implementação da educação inclusiva. Entre os 

principais eventos mundiais ocorridos na referida década, citamos a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia (1990) que buscou assegurar a 

igualdade de acesso à educação a pessoas com deficiência e a Conferência Mundial sobre 

Educação Especial, ocorrida em Salamanca, na Espanha (1994) que consolidou a ideia de 

inclusão social para os menos favorecidos, os marginalizados e forneceu orientações para a 

organização das escolas inclusivas. Os dois eventos apresentaram contribuições significativas 

para a inclusão brasileira porque influenciou a forma de pensar a organização escolar para o 

atendimento das diferenças. 

Esses eventos, os quais o Brasil foi signatário, subsidiou as leis que asseguram o 

atendimento inclusivo. Dentre elas, destacamos a LDB nº 9.394/1996, que rege a educação 

brasileira; a Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que trata da educação inclusiva; a Lei n ° 

10.436/2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão e o Decreto 

nº 5.626/2005, que regulamenta a referida lei e trata da promoção dos direitos da pessoa surda.  

As leis anteriormente citadas referem-se à organização e aos serviços garantidos pelo 

sistema educacional brasileiro, no qual configura-se a importância de priorizar o atendimento a 

pessoas com NEE, na modalidade da Educação Especial na escola inclusiva que pressupõe as 

condições e as habilidades do educador para efetivar a sua prática nessas escolas.  

Entre os conhecimentos necessários para a atuação do professor capacitado, ressaltamos 

a compreensão das leis que apontam as ações necessárias para promover a inclusão dos 
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estudantes com NEE. Esses conhecimentos podem ser oriundos de diversas situações e 

discussões vivenciadas pelo professor, na formação básica ou continuada, bem como na sua 

experiência docente. Então, nessa conjuntura, é de suma importância que o educador conheça 

as leis que regem o funcionamento educacional brasileiro para promoção de educação inclusiva 

como também os serviços e materiais que estão previstos legalmente para apoiar a sua prática.  

Sabemos que são muitos os discursos disseminados na sociedade que envolve a inclusão 

de alunos com NEE, diante disso, o educador precisa conhecer as diversas estratégias de solução 

garantidas legalmente para apoiar a solução de barreiras existentes em torno das dificuldades 

enfrentadas por estudantes com NEE.  

Para tanto, é necessária a compreensão de que a profissão do professor não se resume 

apenas a aplicar atividades voltadas para a aquisição de conhecimentos presentes no currículo 

é preciso formar o estudante em uma perspectiva integral, como está posto no Art. 2 da LDB 

n° 9.394/1996 valorizando “[...] o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Assim, o educador precisa considerar 

os diversos desdobramentos da sua ação enquanto docente, seja no desenvolvimento pessoal, 

social e cognitivo do aluno. Para isso, ele precisa se perceber enquanto agente de inclusão e, 

portanto, responsável por desenvolver ações que viabilizem o aprendizado dos seus alunos seja 

como professor capacitado ou especializado.  

A LDB nº 9.394/1996 afirma na necessidade de existência de dois tipos de professores 

quando o assunto é trabalhar com alunos com NEE, são eles: o professor capacitado e o 

especializado. O docente capacitado é aquele que atua na sala de aula, de forma inclusiva, 

desenvolvendo ações que possibilitem a socialização e o aprendizado do aluno. O especializado 

atua na SRM e fornece algumas estratégias que podem orientar o professor capacitado. 

Devemos considerar que um não substitui o outro, pelo contrário as ações desenvolvidas por 

cada um se complementam. 

 Na Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no Art. 18) é possível entender melhor essa 

diferença entre capacitado e especializado. 

 
§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes 

comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível 

médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial 

adequados ao desenvolvimento de competências e valores [...]. § 2º São 

considerados professores especializados em educação especial aqueles 

que desenvolveram competências para identificar as necessidades 

educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a 

implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, 

procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados 

ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo 

o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para 

promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. (BRASIL, 2001) 

 

 Assim, o professor especializado e o professor capacitado precisam trabalhar em 

conjunto para promover o desenvolvimento integral do aluno, visando sua aprendizagem.  

Segundo Tardif e Lessard (2009) que versam sobre o trabalho docente e a interação 

professor/aluno como forma de relação de interações humanas, entendemos que a formação 

básica para um professor pressupõe habilidades que permitam a vivência na coletividade. Nesse 

sentido, o conhecimento e uso da Libras em situações compartilhadas por surdos e ouvintes, 

bem como o uso de recursos visuais, tais como textos visuais, imagens em movimento entre 

outras são essenciais para desenvolver as situações ensino-aprendizagem nessas turmas. 
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A utilização de recursos que favoreçam a aprendizagem de alunos surdos é essencial 

para uma boa compreensão do que está sendo ensinado. O aluno surdo que tem a Libras como 

sua primeira língua compreenderá com mais facilidade se os conteúdos ministrados pela 

professora (o) seguirem uma adaptação, o predomínio de estratégias visuais para que ele 

entenda o que está sendo explicado. Uma imagem, por exemplo, que retrate o contexto de 

determinado texto talvez seja mais bem compreendido pelo aluno surdo do que tentar explicar 

verbalmente algo que pode ser retratado por uma figura. Vídeos que possuam traduções em 

Libras, textos que tragam mais imagens do que palavras, jogos pedagógicos em Libras, a 

própria presença do intérprete da Libras são recursos materiais e humanos que podem ser 

utilizados pelos professores para enriquecer sua aula tornando-a mais inclusiva. Nesse sentido, 

para planejar utilizando esses recursos, é necessário que o docente conheça as características 

do estudante, suas NEE e busque orientar ou reivindicar condições e suportes que permitam o 

desenvolvimento do seu trabalho com qualidade. 

 

ATUAÇÃO DO PROFESSOR NA SALA INCLUSIVA COM SURDOS 

 

Conforme discutimos anteriormente, tratando-se de um professor que trabalhe em salas 

com alunos surdos, é imprescindível que esteja em constante formação e reflexão sobre o seu 

trabalho para garantir subsídios que alicercem a sua prática.  

Primeiramente, o professor deve dispor de conhecimentos que o permitam reconhecer a 

presença do aluno surdo na sala. Esse é o primeiro passo para a inclusão. Sobre isso, é relevante 

que o educador tenha conhecimentos que o permitam diferenciar as NEE do aluno surdo 

daquele que apresenta deficiência auditiva, como mencionado em outros momentos desse texto, 

a pessoa surda por ter perda auditiva interage com o mundo por meio das experiências visuais 

e por meio do uso da Libras, enquanto a pessoa com deficiência auditiva que não se identifica 

enquanto surda pode recorrer às tecnologias de amplificação sonora para se comunicar por meio 

da língua oral, que no Brasil é a Língua Portuguesa.    

Para isso, o educador precisa refletir sobre estratégias e instrumentos que contemplem 

as características do aprendizado dos alunos surdos como também dos ouvintes. Nesse sentido, 

a atuação do docente na escola inclusiva deve se basear nas políticas do sistema educacional 

brasileiro bem como nas diretrizes da escola, e essas devem convergir para favorecer o 

desenvolvimento dos seus alunos de acordo com as características do grupo e de cada um.  

Diante disso, para que os docentes capacitado e especializado identifiquem que essas 

políticas estão inadequadas e prejudicam o desenvolvimento do educando, é importante que 

eles as conheçam de modo aprofundado, para que tenha condições de discutir com a 

comunidade escolar a adequação dessa realidade ao desenvolvimento do estudante.  

Algumas modificações precisam ser realizadas no âmbito da sala de aula como a 

implementação de sinalizações, ou seja, placas que disponham de elementos em Libras. Essa 

estratégia, além de permitir que o aluno se localize com maior facilidade nos espaços da escola, 

permite a divulgação e valorização da Libras nesses ambientes. Para isso, o professor precisa 

desenvolver um conhecimento básico de Libras e trabalhar articuladamente com o Intérprete da 

Libras. Isso porque o docente é um modelo para os alunos e uso da Libras por ele pode 

incentivar os estudantes a se interessarem por essa língua. 

Já no que diz respeito aos recursos que o professor utiliza, é interessante implementar, 

na escrita, a tradução das palavras em Libras, ou fazer uso de vídeos ou imagens que ilustrem 

o conteúdo que está sendo apresentado para a turma. O professor também pode, no momento 

de a explicação da matéria fazer contato visual com o aluno surdo para que este possa se sentir 

acolhido e valorizado no contexto da aula. Isso não quer dizer que ao fazer uso desses recursos 

a aprendizagem do aluno surdo está garantida, a utilização dessas estratégias são meios para se 

chegar ao objetivo desejado pelo professor, que é a aquisição da aprendizagem pelo aluno. 
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Nesse contexto, não há uma “receita pronta” a ser seguida, mas caminhos que precisam ser 

avaliados e reavaliados pelo educador a fim de encontrar aqueles que melhor se adequam à 

realidade da sua turma. Diante disso, desenvolver recursos como os citados anteriormente, é 

um caminho que pode favorecer o progresso desse aluno na sala de aula.  

A Lei da Libras, determina o uso desse sistema linguístico como recurso de 

comunicação fundamental para interação e socialização do conhecimento dos alunos surdos. 

Associado a ela, a mesma legislação afirma que o surdo precisa se comunicar através da Língua 

Portuguesa a modalidade escrita. Assim, a educação de surdos na escola inclusiva deve ser 

bilíngue e pressupõe que o docente busque inserir a Libras (textos sinalizados, conhecimentos 

sobre a língua de sinais) em suas atividades, bem como conhecer estratégias de ensino de 

Língua Portuguesa como segunda língua para os surdos. Diante do exposto, as línguas 

envolvidas no processo de comunicação, as semioses relacionadas à essa prática entre outros 

recursos, podem contribuir para que outras formas diferenciadas de acesso ao conhecimento 

sejam contempladas 

Além das adaptações referentes ao uso da linguagem há ainda a presença de ideologias 

no currículo, nas suas diferentes dimensões, englobando o que é delimitado pela escola (o 

currículo formal) e aquele que é elaborado pelo próprio professor, (o currículo oculto). Essas 

duas definições, precisam ser de conhecimento do docente para subsidiar a atuação do 

professor.  

Segundo Perrenoud (1995) o currículo formal é aquele produzido pela escola visando 

esclarecer as práticas pedagógicas e quais conhecimentos são válidos para a aprendizagem. Já 

o currículo oculto, segundo o mesmo autor, corresponde às ações não previstas pelo professor 

e que não está elucidado nos escritos da escola, mas que são praticados quase que 

imperceptíveis nos processos de ensino-aprendizagem. Diante disso, o docente precisa 

conhecer e estabelecer os conhecimentos e as habilidades a serem alcançados com sua turma. 

Isso porque, quando há alunos surdos em classes, esse currículo, na maioria das vezes, não 

contempla suas especificidades de aprendizado e as habilidades requeridas para a sua inserção 

social. Por isso, é importante o preparo do professor para atuar com esses alunos, 

compreendendo as suas particularidades, os recursos assegurados legalmente para apoiar o 

docente nesse processo, bem como estratégias que viabilizem o aprendizado desses estudantes. 

Rodrigues (2008, p. 15) diz que:    

 
Para desenvolver expectativas positivas é essencial que o professor conheça 

múltiplas formas de eliminar e contornar dificuldades e barreiras e que possa, 

a partir deste trabalho, acreditar e fazer acreditar que o aluno é muito mais do 

que as suas dificuldades e que existem variadas formas para se chegar ao 

sucesso.  

 

Nesse sentido, no processo de elaboração das atividades a serem implementadas na 

educação inclusiva, o professor precisa conhecer a teoria que embasa as suas escolhas 

metodológicas para elaborar atividades a serem implementadas na sua prática visando chegar 

ao objetivo planejado pelo professor. Por esta razão, as teorias e as metodologias discutidas na 

formação básica e continuada devem ser pensadas para que seja possível trabalhar com todo o 

grupo, almejando a sua inclusão. Por isso, destacamos a importância de se ter uma formação 

que fundamente sua atuação como professor especializado, diferenciando-o do professor que 

só possui conhecimento insuficiente sobre o que é inclusão.  

Em face do exposto, pensar metodologias ativas que possam ser vivenciadas pelo 

professor na formação básica e que venham a orientar o trabalho do professor é primordial para 

favorecer um bom desempenho do estudante diante do conhecimento. Moran (2015) aborda as 

metodologias ativas como um conjunto de metodologias que acompanhem os objetivos 
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desejados a serem compreendidos. Desta forma, o aluno é o foco principal e que a partir deles 

sejam desenvolvidos métodos que deem suporte para o desenvolvimento de sua aprendizagem.   

Com isso, entendemos que o planejamento desenvolvido deve levar em conta as diversas 

realidades da sala, que possuem alunos surdos e ouvintes. Assim, na sua prática, o professor 

deve considerar a tríade que alicerça sua atuação, ponderando que o planejamento que 

desenvolvido deve ter elementos que permitam contemplar os alunos, para que eles aprendam 

juntos (MANTOAN, 2003) e não desenvolva atividades voltadas apenas para o aluno surdo, 

que está incluído nela.  

Diante do que foi exposto, pensar na formação do docente considerando as atitudes em 

que ele se baseia para consolidar o ensino-aprendizagem dos alunos implica em remontar 

questões que envolvem o seu desenvolvimento profissional, a articulação com a comunidade 

escolar e a legislação que versa sobre a temática. Com isso, tomar a decisão de incluir o aluno 

surdo nas suas aulas e não apenas integrá-lo perpassa todo o sistema educacional. Contudo, o 

professor pode contribuir utilizando estratégias didáticas como atividades que englobem tanto 

o aluno surdo como o ouvinte a fim de proporcionar uma melhor desenvoltura para a construção 

do conhecimento dos alunos.  

Assim, conhecer os caminhos aos quais os professores sejam eles especializados ou 

capacitados percorram, nos fazem entender os desafios que estes encontram para consolidar 

uma educação inclusiva.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A diversidade é uma característica da humanidade, é o que define cada ser humano, suas 

singularidades e especificidades os constituem enquanto sujeitos. Ser diferente não impõe 

limitações, cada sujeito é diferente do outro e são nessas diferenças que encontramos as 

igualdades. Nesse sentido buscamos discutir a formação atender aos alunos surdos e ouvintes 

em uma proposta de inclusão benéfica a todos. O que se deseja ratificar nesse texto é a 

desenvoltura que o professor apresenta diante das dificuldades, acreditando que este 

profissional precisa estar em constante formação para atuar de forma adequada em uma sala 

constituída nas suas diversidades. 

Portanto, o caminho percorrido nessa investigação empenhou-se em abordar a 

relevância da formação do docente para atuação de ensino-aprendizagem de alunos surdos na 

sala de aula regular (inclusiva). Para isso, buscamos explanar as variáveis dessa atuação em 

consonância com os caminhos trilhados pelos professores na formação básica e continuada.  

Vemos que o docente, se vê na difícil escolha de adaptar atividades e dinâmicas que 

deem conta de abranger a heterogeneidade de habilidades e necessidades dos seus discentes 

buscando superar as suas limitações. Porém a intenção por parte do professor para inovação de 

suas aulas é o que do ânimo para inovar sempre, impulsionando-o a buscar metodologias de 

acordo com o que se espera que seja alcançado para seus alunos.    

Além das dificuldades que o aluno surdo encontra no seu dia a dia ao chegar a escola 

ele também pode se deparar com barreiras que o impedem de evoluir no âmbito educacional, 

pois sua inclusão na sala de aula ainda é um desafio para toda a escola  

Nesse sentido, é importante que o aluno que há pouco foi inserido em uma escola regular 

se sinta incluído. O professor é aquele que está preparado para lidar com situações diversas, 

que está apto a intervir, mostrando-o que o convívio desse aluno surdo é possível com os 

demais.  
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O LÍDER DE CLASSE COMO PROTAGONISTA NO ESPAÇO ESCOLAR DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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RESUMO 

O presente artigo tem como proposta apresentar o resultado parcial de uma experiência em 

execução no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA Professora Creuza Bezerra, 

localizado no município de Currais Novos/RN, nos últimos três anos. A temática que norteou 

essa experiência é o resultado das inquietações e angústias vivenciadas como coordenação 

pedagógica na modalidade EJA na citada instituição. O estudo objetiva compreender os reais 

motivos que levam os alunos a abandonarem a escola, verificando as taxas de evasão diante do 

número de alunos matriculados. Tencionando à permanência do aluno na escola da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA),campo cheio de complexidades entre os sujeitos que a compõe com 

modos, tempos, habilidades e formas de aprendizagens diversificadas e considerando a 

abrangência do assunto e o quanto já vem sendo discutido, pretende-se apresentar o trabalho 

realizado com os líderes de classes da referida instituição de ensino desde o ano de 2016. Tendo 

em vista a perspectiva que o envolvimento entre os alunos de uma mesma turma fortaleça os 

vínculos com a nossa instituição e conseqüentemente diminua os riscos da evasão escolar e o 

protagonismo nos alunos da EJA possibilita a reflexão no que tange contribuir com a redução 

dos índices de evasão de forma planejada, propondo ações que minimizem os problemas 

enfrentados diariamente, nessa modalidade de ensino em parceria com a gestão escolar. Nesse 

prisma, levando em consideração esse contexto,o estudo é organizado através de uma 

abordagem qualitativa com as informações e os dados coletados por meio de revisão 

documental e observação direta. Espera-se que a compreensão da experiência possa servir de 

base ao desenvolvimento de novos estudos, contribuindo, assim, para a redução da evasão nas 

unidades de ensino. Dessa forma, a análise dessa situação tem o intuito de possibilitar os 

profissionais da educação envolvidos nessa modalidade de ensino desenvolver processos 

educacionais condizentes com essa realidade e que pensem o aluno como protagonista desse 

processo, a fim de resgatar e manter o aluno na instituição de ensino até que finalize os seus 

estudos formais. 

 

Palavras-chave: Evasão escolar. EJA. Líderes de classe. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A evasão escolar entre as escolas que ofertam a modalidade de EJA tem sido um 

problema que enfrentamos há bastante tempo e que tem nos levado a pensar acerca da nossa 

responsabilidade, desafiado a compreensão dos educadores dentro dessa conjuntura.  

Os altos índices de abandono dos alunos da EJA nos chama a atenção com freqüência, 

pois, observa-se que em algumas salas de aula o número de alunos evadidos a cada semestre 

chega até ser superior ao número de alunos aprovados. É importante refletir sobre a EJA como 
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lugar de inclusão social e condição primeira para garantir o direito a essas pessoas à 

alfabetização, escolarização ampla, profissionalização, que os integrem ao mundo social e 

produtivo dignamente, 

Sabe-se da necessidade de adequarmos toda a nossa logística escolar às necessidades 

específicas dessa clientela a fim de promover a permanência dos mesmos no ambiente escolar, 

mas o que temos constatado é que a evasão se dá muito mais por motivos próprios do estudante 

do que por falta de condições gerais dentro do ensino ofertado.   

Na perspectiva de Arroyo (2005), a diversidade da EJA, tem permitido inovações, bem 

como a inserção de teorias e práticas pedagógicas que não tiveram boa aceitação no ensino 

regular, o que demonstra que a Educação de Jovens e Adultos vem caminhando rumo à um 

ensino transformador que ao mesmo tempo qualifica e emancipa, de caráter crítico, autônomo 

e progressista. 

É fundamental conhecer o perfil da clientela, e assim com clareza que as causas da 

evasão se encontram implícitas nas experiências de vida dos nossos estudantes, nas dificuldades 

de aprendizagem, cansaço físico, conflitos com os familiares e colegas, estrutura precária e 

dificuldade de conciliar tempo de estudo e trabalho, entraves dos mais diversos que não lhes 

permitem encontrar significado na rotina escolar. 

Nessa concepção a proposta apresenta uma experiência realizada no Centro de Educação 

de Jovens e Adultos - CEJA Professora Creuza Bezerra, localizado no município de Currais 

Novos/RN, nos últimos três anos. A temática que norteou essa experiência é o resultado das 

inquietações e angústias vivenciadas como coordenação pedagógica na modalidade EJA na 

citada instituição.  

Diante da realidade, objetiva compreender os motivos que levam os alunos a 

abandonarem a escola, analisando as taxas de evasão diante do número de alunos matriculados. 

Busca-se através do estudo responder os seguintes questionamentos: Como combater 

efetivamente a evasão na nossa escola se essa é uma decisão, na maioria das vezes, inerente ao 

estudante? Como podemos, enquanto escola, agir para que a evasão seja reduzida? Como tornar 

o líder de classe um parceiro no planejamento e na gestão de ações que nos ajudem a minimizar 

a evasão na nossa escola? 

Tencionando à permanência do aluno na escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

campo cheio de complexidades entre os sujeitos que a compõe com modos, tempos, habilidades 

e formas de aprendizagens diversificadas e considerando a abrangência do assunto e o quanto 

já vem sendo discutido, pretende-se apresentar a experiência realizada com os líderes de classes 

da referida instituição de ensino desde o ano de 2016. 

Esse trabalho em conjunto com os líderes de classe demonstra que o envolvimento entre 

os alunos de uma mesma turma fortalece os vínculos com a instituição e conseqüentemente 

contribui com a redução da evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos.  

 

O CAMPO DE ESTUDO 

 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Professora Creuza Bezerra fica localizado à 

Rua Piauí, 122 no Bairro de Santa Maria Gorete no Município de Currais Novos – RN. A escola 

tem como missão oferecer ensino de excelência aos jovens e adultos e proporcionar condições 

para uma aprendizagem significativa, atualizada e eficaz, que prepare alunos competentes, 

éticos e com argumentação sólida. Sua visão é ser uma instituição educacional reconhecida pela 

busca de excelência em todos os níveis de ensino. O Centro de EJA foi criado através do 

Decreto nº 8.425, de 21 de junho de 1982 oferecendo 1º Grau. Com a Lei nº 5. 692/71 que criou 

os Centros de Estudos Supletivos – CES. Com o decreto nº 9.007 publicado no Diário Oficial 

de 14 de julho de 1984 passou a atender também o 2º Grau. Com o Parecer nº 016/99 – Câmara 

de Ensino Supletivo, de 02 de junho de 1999, houve a aprovação e redimensionamento do 



117 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Centro de Estudo Supletivo. Em 06 de junho de 2000, através da Resolução nº 005/2000 – 

SECD/RN estabeleceu-se o redimensionamento dos CES para CEJA. Desde os meados do ano 

2003 está inserida no CEJA a Banca Permanente de Exames Supletivos em nível de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

Os alunos que freqüentam o CEJA Professora Creuza Bezerra são jovens a partir dos 15 

anos de idade e adultos que saíram do Sistema Regular de Ensino ou que lhe foram negados o 

direito à educação na infância ou adolescência pelas inadequações do sistema regular de ensino, 

pelas condições socioeconômicas e familiares desfavoráveis ou pela necessidade de ingresso 

no mercado de trabalho. São na sua maioria pessoas que trabalham no comércio, prestação de 

serviços ou construção civil e buscam uma ascensão profissional. Jovens que deixaram o 

sistema de ensino regular e tentam concluir o Ensino Fundamental e Ensino Médio e poder 

prosseguir seus estudos se assim desejarem. Alguns apresentam dificuldade de aprendizagem, 

baixa autoestima ou falta de interesse, principalmente os alunos do Ensino Fundamental, o que 

ocasiona a evasão. Nesta perspectiva os conteúdos precisam ser organizados de forma que 

atenda as necessidades do aluno para que a aprendizagem aconteça. 

Os alunos do Ensino Médio demonstram mais interesse, buscam desenvolver suas 

habilidades e freqüentam efetivamente as aulas, evidenciando um maior grau de maturidade na 

perspectiva de conclusão do curso dentro do prazo determinado por esta modalidade, seja na 

forma de atendimento presencial ou na Banca Permanente.  

A Banca Permanente também chamada de Comissão Permanente de Exames Supletivos 

do CEJA é outra opção oferecida aos alunos interessados em concluir seus estudos no Ensino 

Fundamental e Médio. O funcionamento é diário, nos três turnos durante todo o ano com a 

realização de provas previamente agendadas. O aluno realiza sua matrícula para poder agendar 

as provas. Ao obter a aprovação em todas as provas o aluno estará apto a requerer o Certificado 

de Conclusão que será emitido no prazo de 30 (trinta) dias. O certificado deverá ser levado a 

SEEC/RN para ser registrado no MEC. 

O certificado emitido pela Comissão Permanente de Exames Supletivos CEJA Professora 

Creuza Bezerra, devidamente registrado pela SEEC/RN no MEC, tem validade em todo o 

território Nacional. 

O perfil de uma clientela que busca através da escola sua ascensão social, seja a nível 

pessoal, seja a nível profissional. São estudantes de média e baixa renda, oriundos 

principalmente de outras instituições de EJA, assim como da escola regular que, provavelmente, 

fracassou ao não oferecer condições de permanência a esses estudantes fazendo com que eles 

interrompessem seus estudos por um determinado período até que encontrassem uma instituição 

escolar que ofereça um ensino que seja mais compatível ao seu modo de vida.   A esse respeito, 

SOARES e GIOVANETTI (2006, pág. 48) afirmam que: 

 
“Enquanto milhões de jovens e adultos e até crianças e adolescentes não derem 

conta de articular suas trajetórias humanas concretas com as exigências do 

sistema escolar, este estará longe de ser público. A EJA, em nossa história, 

veio sempre encurtar essa distância entre as condições concretas da vida, da 

sobrevivência da infância, da adolescência, da juventude e da vida adulta e a 

intransigência seletiva de um sistema educacional feito à medida dos filhos 

desocupados e bem cuidados. (...) Os jovens e adultos da EJA são uma 

denúncia clara da distância intransponível entre as formas de vida a que é 

condicionada a infância, a adolescência, e a juventude populares e a teimosa 

rigidez e seletividade do sistema escolar.” 
 

 Enquanto escola específica de ensino de jovens e adultos torna-se conscientes da 

importância de conhecer as especificidades desses alunos e assim oferecer-lhes um ensino 
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articulado que se aproxime da sua realidade e seja capaz de atraí-los novamente para o meio 

escolar. 

A equipe docente do CEJA é atuante e capacitada, ciente de que o ensino voltado a 

jovens e adultos carece de ações específicas, centradas em práticas coerentes com suas 

aspirações, e que denota enfoques ainda mais elevados, tendo em vista o grau maior das 

exigências que se colocam sobre esta modalidade de ensino por apresentar adaptações, 

sobretudo metodológicas, se comparadas ao ensino regular.  

Enfocando essa questão, o Parecer nº 11/2000, do Conselho Nacional de Educação 

(2005, pág. 58), expõe o seguinte: “(...) Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um 

docente voltado para a EJA incluirá, além das exigências formativas para todo e qualquer 

professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino”. 

O professor tem o conhecimento que atua numa realidade complexa, mutável e muitas 

vezes conflituosa. Depara-se freqüentemente com situações problemáticas que exigem soluções 

específicas e seu êxito profissional depende da sua capacidade de tratar com complexidade da 

ação educativa e da sua capacidade de resolver problemas. 

Na visão de Freire (1981) para que os educandos de fato aprendam é necessário que o 

seu conhecimento de mundo seja respeitado e que o educador instigue-o a usar esse 

conhecimento prévio para a aquisição do aprendizado. É tarefa do professor reconhecer as 

diferenças na capacidade de aprender dos alunos, para poder ajudá-los a superar suas 

dificuldades e avançar na aprendizagem” (FREIRE, 1981, p.52). 

Os educadores do CEJA Professora Creuza Bezerra são profissionais habilitados em 

suas áreas específicas com graduação, especialização e alguns com mestrado. A maioria tem 

significativa experiência no magistério e também e no ensino de jovens e adultos.  Apesar de 

haver uma renovação no quadro, os professores iniciantes nesta modalidade demonstram ter 

consciência da diversidade socioeconômica e cultural da clientela e procuram estimular os 

alunos através de atividades que sejam significativas e levem à reflexão da realidade.  

A nova política nas escolas públicas em relação à diversidade e suas múltiplas 

dimensões na vida dos sujeitos a qual vem traduzindo em ações pedagógicas concretas de 

sistema inclusivo, democrático e aberto garante a todos os grupos sociais, principalmente 

aqueles que se encontram histórica e socialmente excluídos, o acesso a educação de qualidade. 

Com relação à proposta curricular vale destacar que concebemos como estruturantes na 

modalidade EJA os mesmos da modalidade regular, nos níveis fundamental e médio, porém 

com encaminhamentos metodológicos diferenciados, considerando as especificidades dos 

estudantes da EJA, ou seja, o tempo curricular, ainda que diferente daquele estabelecido para o 

ensino regular, contempla o mesmo conteúdo de forma reduzida 

 
(...) o currículo é uma prática pedagógica que resulta da 

interação e confluência de várias estruturas (políticas, 

administrativas, econômicas, culturais, sociais, 

escolares...) na base das quais existem interesses concretos 

e responsabilidades compartilhadas. (PACHECO, 2001, p. 

20). 

 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA Professora Creuza Bezerra 

compreende e organiza seu currículo de acordo com o que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei de nº 9.394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010) e a Resolução 

nº 02/2016 – CEE/CEB/RN que dispõe, dentre outras recomendações, sobre a Organização 

Curricular da Educação de Jovens e Adultos oferecida especificamente nos Centros de 

Educação de Jovens e Adultos - CEJA. 
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Para guiar a proposta curricular foi necessário principalmente levarmos em 

consideração o perfil dos nossos estudantes; identificar suas capacidades, competências, 

habilidades e o que pretendemos que eles aprendam. Os alunos jovens e adultos, devido ao seu 

percurso de vida, experiências pessoais, interpessoais, profissionais, apresentam uma 

diversidade de conhecimentos prévios e cada qual possui um repertório distinto. Tomamos 

essas premissas como indicadores para selecionarmos e organizarmos conteúdos de diferentes 

âmbitos de conhecimento. 

Merece ressaltar aqui que, a proposta curricular foi construída tendo como princípios a 

interdisciplinaridade e contextualização dos conteúdos, assegurando a identificação e o 

reconhecimento das formas de aprender dos adolescentes, jovens, adultos e a valorização de 

seus conhecimentos e experiências. Entende-se enquanto escola que, quando o ensino é 

organizado sobre os pilares da interdisciplinaridade e contextualização abre-se a possibilidade 

de enfrentar um problema já identificado: o da organização da escola com base na divisão das 

diferentes disciplinas, sem uma intercomunicação efetiva e sem a fixação clara de objetivos 

comuns a serem atingidos. A adoção dessa perspectiva não implica na desvalorização das 

disciplinas: significa passar a considerá-las como recursos que ganham sentido em relação às 

capacidades que se deseja que os alunos desenvolvam. 

Diante da construção dessa proposta curricular específica à clientela do CEJA, o 

principal desafio foi identificar, dentro de cada um dos vastos campos de conhecimento das 

diferentes áreas, quais conteúdos são socialmente relevantes e em que medida contribuem para 

o desenvolvimento intelectual do nosso aluno, ou seja, que conteúdos permitem a construção e 

a coordenação do raciocínio, o desenvolvimento da criatividade, da intuição, da capacidade de 

análise e de crítica, e constituem esquemas lógicos de referência para interpretar fatos e 

fenômenos. 

Cientes da importância de considerar esse desafio buscaram-se organizar nosso 

currículo do Ensino Fundamental/2º segmento tendo como principal fundamentação a seleção 

de aprendizagens essenciais contidas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC.  

Os componentes curriculares apresentados na BNCC do Ensino Fundamental são os 

mesmos que ofertamos enquanto instituição de ensino de EJA: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Arte, Educação Física e Ensino Religioso e Língua Inglesa dentro 

da parte diversificada. 

Os conteúdos da proposta curricular estão apresentados em Unidades Temáticas, de 

acordo com as áreas. As Unidades Temáticas se referem a agrupamentos que representam 

recortes internos à área e visam explicitar objetos de estudo essenciais à aprendizagem. Em 

seguida elencaram-se os Objetos de Conhecimento, que na verdade são os conteúdos, para que 

haja clareza sobre qual é o objeto do trabalho, tanto para o aluno como para o professor, pois é 

importante ter consciência do que se está ensinando e do que se está aprendendo. Por último, 

expressaram-se de forma objetiva, quais as Habilidades que se pretende que o aluno desenvolva 

de acordo com os conteúdos propostos. 

Essa organização específica foi pensada em função da necessidade de receber um 

tratamento didático que propicie um avanço contínuo na ampliação de conhecimentos, tanto em 

extensão quanto em profundidade, pois o processo de aprendizagem dos alunos requer que os 

conteúdos sejam tratados de diversas maneiras e em diferentes momentos da escolaridade, de 

forma a serem “revisitados”, em função das possibilidades de compreensão que se alteram pela 

contínua construção de conhecimentos e em função da complexidade conceitual de 

determinados conteúdos. A seleção proposta nas distintas áreas curriculares servirá como uma 

referência suficientemente aberta, para que os professores analisem e tomem decisões, 

adequando-as às necessidades de aprendizagem da clientela estudantil. 
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Dessa forma, quando currículo escolar é elaborado pela comunidade escolar, oportuniza 

a busca pelo atendimento a diversidade cultural presente na escola, oferece conhecimentos 

significativos, compreendidos de maneira democrática no contexto escolar.  

 

A EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

A realidade o CEJA não se diferencia das escolas de EJA do nosso país no que se refere 

ao problema de permanência dos alunos. A evasão escolar continua sendo o grande desafio da 

referida modalidade de ensino.   

Na perspectiva de Campos (2003) a evasão escolar na EJA como um abandono por 

tempo determinado ou não. Diversas razões de ordem social e, principalmente, econômica 

concorrem para a evasão escolar dentro da EJA, transpondo a sala de aula e indo além dos 

muros da escola. 

Assim sendo, dentre as várias estratégias já criadas pela equipe pedagógica para 

combater evasão, nossa última proposta de intervenção para essa problemática consiste em 

apontar líderes de classe (observando se têm os critérios já pré-estabelecidos) para que, através 

deles, se tenha acesso em tempo hábil a informações necessárias dos nossos estudantes e 

principalmente se existe aluno apresentando alguma possível ameaça de abandono à escola. 

Acredita-se que a participação do aluno nos processos decisórios da instituição é também 

condição essencial para a sua formação.  

A metodologia e a aplicação do Projeto se dão por meio de reuniões com os 

representantes devidamente escolhidos e a equipe pedagógica, nas quais serão discutidos 

diversos assuntos envoltos na Proposta Pedagógica da Escola, no Regimento Escolar, no 

Conselho de Classe, entre outros. 

Na terceira semana de início de cada semestre, (considerando que esse tempo já é 

suficiente para que professores e estudantes interajam entre si) equipe pedagógica e equipe de 

professores se reúnem no momento da Hora-atividade para juntos discutirmos sobre o perfil 

dos prováveis líderes. Optamos pela indicação dos líderes através dos professores e não através 

da escolha democrática entre a turma porque muitas vezes os colegas não enxergam quem, de 

fato, tem os critérios para ser líder de sala. Muitas vezes acabam escolhendo o que fala mais, 

ou o mais engraçado e essas características, nem sempre, não contribuem para uma boa atuação 

do líder. 

O professor que tem mais aulas numa determinada turma é quem será o responsável 

para apontar o líder de sala, levando em consideração a avaliação e a aprovação, ou não, dos 

demais professores. Escolhidos os líderes, os professores questionam o (a) aluno (a) escolhido 

(a) se o (a) mesmo (a) aceita ser o (a) líder de sala e se a resposta for positiva apresenta logo 

em seguida, a escolha feita à turma questionando se todos estão de acordo e claro, explicando 

o porquê da sua indicação e esclarecendo as características necessárias para um bom líder que 

puderam ser observadas naquele estudante.  É bom lembrar que o representante de turma poderá 

ser qualquer um dos alunos indicado pelo professor (que também é o professor responsável pela 

turma), tendo ainda a aceitação da maioria de seus colegas. O aluno escolhido para representar 

a turma recebeu do professor e de seus colegas um voto de confiança para exercer a função, o 

que faz aumentar sua responsabilidade e necessidade de dedicar-se à vida escolar, para que seu 

desempenho seja de boa qualidade. 

Após a aceitação por parte dos estudantes indicados, assim como também de suas 

respectivas turmas, a equipe pedagógica marca um encontro com o objetivo de promover uma 

formação entre os líderes. Buscamos nesse momento enfatizar os motivos pelos quais eles 

foram escolhidos e esclarecer de que forma se dará a atuação dos mesmos como os novos líderes 

de classe.  
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É importante nessa ocasião elevar a autoestima dos líderes fazendo com que sintam-se 

úteis e importantes diante do então desafio de estarem à frente das suas turmas desenvolvendo 

com sabedoria a posição de liderança. Dessa forma, eles estarão cientes de que têm como tarefa 

instigar também a autoestima de seus colegas e assim ajudá-los a superar os desafios do dia a 

dia com coragem, determinação e perseverança. 

A pauta da formação também inclui a leitura de um texto que fundamenta a atuação dos 

estudantes na liderança da sala de aula e abre espaço para possíveis discussões sobre 

acontecimentos corriqueiros que certamente os mesmos irão se deparar dentro da sala de aula 

e que demandará deles sabedoria e a intervenção necessária. É essencial deixar claro a todos 

eles que, o objetivo que propomos é de que os mesmos sejam justamente um elo entre a escola 

e os demais colegas para que assim possamos, principalmente, evitar ou reduzir a evasão. O 

líder da sala deve conhecer algumas qualidades que como representante de sala devem ter como 

líder democrático que representará a turma com a cooperação de todos. Entre essas qualidades 

podemos destacar que procurem ser: compreensivo (entender as dificuldades dos colegas), 

educado e cortês, responsável, honesto, imparcial, ter iniciativa, justo, leal, assíduo nas 

atividades da escola e de representação, dinâmico, estudioso, ser exemplo para os demais. 

Nesse encontro a equipe pedagógica apresenta também as atribuições do representante 

de sala listada abaixo: 

• Informar ao professor-responsável ou a coordenação/direção qualquer anormalidade na 

sala de aula; 

• Ser elemento de ligação com a turma com os professores e os serviços da escola; 

• Participar das reuniões solicitadas pela Direção/Professores; 

• Informar a turma sobre os assuntos tratados nas reuniões; 

• Transmitir à turma recados e informações sobre assuntos de interesse coletivo recebidos 

da Escola; 

• Acompanhar os colegas nas dificuldades apresentadas (aprendizagem, atitudes, faltas, 

casos de doença) auxiliando a Supervisão e os Professores; 

• Colaborar com os colegas novatos para que se adaptem ao ambiente escolar; 

• Ter, sempre que possível, o número de telefone dos colegas e saber o nome deles. 

Após esse momento de discussões, direcionamos as primeiras providências a serem 

tomadas para realizar o monitoramento das turmas. Primeiro passo: passar uma lista com os 

nomes dos alunos, turma por turma, para que coloquem seus contatos objetivando criar grupos 

de whatsapp para que a interação entre eles se dê além da escola. Segundo passo: Orientá-los 

para que observem atentamente os alunos que faltam por mais de dois dias consecutivos sem 

dar justificativa, caso percebam esse fato, precisam nos comunicar com urgência para que 

tentemos manter contato o mais depressa possível. 

Os grupos de Whatsapp também ajudam no repasse das informações principalmente no 

que diz respeito a mudança nos horários. Isso é muito importante haja vista que muitos dos 

nossos alunos são considerados “desnivelados”. Essa expressão é usada por nós do CEJA para 

denominar àqueles alunos que vêm à escola assistir aulas de disciplinas remanescentes, ou seja, 

alunos que fazem provas na Banca de Exames Supletivos e conseguem passar em algumas 

disciplinas e em outras não, então, acabam tendo que se matricular presencialmente para obter 

seu certificado. Ou ainda os alunos de outras instituições que ficam em APP (aprovação por 

progressão parcial) e preferem se submeter à prova ao invés de ficarem assistindo aulas e 

fazendo várias provas durante o ano seguinte. 

Consideramos que essa ação em parceria com os líderes de classe uma estratégia 

positiva, porém ainda encontra-se sob a supervisão e avaliação da equipe pedagógica, para 

possíveis alterações nos aspectos necessários de ser melhorados.  

 

O RESULTADO  
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Os quadros de rendimentos abaixo apresentam informações relacionadas à matrícula 

inicial e final do ensino fundamental e médio do período 2017.1. Os mesmos relevam ainda 

elevadas taxas de evasão na EJA dessa instituição, mostrando a dimensão do problema para a 

equipe escolar. É importante a visualização desses dados para que seja feito questionamentos 

acerca da reflexão de quais pontos, seja no trabalho pedagógico ou na organização escolar como 

um todo, precisam ser ajustados para que impactem na diminuição do número de alunos 

evadidos. A experiência com líderes de classe surge justamente após debates realizados pela 

equipe em torno dessa problemática. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

Fonte: Elaborado pela Secretaria Escolar do CEJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
            Fonte: Elaborado pela Secretaria Escolar do CEJA 

 

 O projeto dos líderes já estava em andamento nesse período e observando os dados 

mesmo ainda não sendo os satisfatórios já havia uma sinalização de acordo com as informações 

do ano anterior uma pequena redução da evasão escolar. 

 Os quadros abaixo se referem as informações das matrículas iniciais e finais do ano de 

2018.1  
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Elaborado pela Secretaria Escolar do CEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

       

Fonte: Elaborado pela Secretaria Escolar do CEJA 

 

Quando se observa os números dos alunos na matricula inicial e final verifica-se uma 

redução considerável no número de reprovados, diminuindo o índice de evasão escolar. Durante 

esse período o trabalho dos líderes de classe foi muito importante, pois os mesmos sob a 

orientação da equipe pedagógica realizaram um acompanhamento na freqüência dos colegas de 

sala, entrando sempre em contato com os alunos faltosos incentivando-os a não desistir da 

escola. 

Sabemos que ainda podemos melhorar esses números, mas sabemos também que 

fazemos o que está ao nosso alcance, enquanto escola, pois a evasão se efetiva, principalmente, 

por motivos que estão além dos muros escolares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto apresentado, constata-se que não existe fracasso escolar, mas sim, alunos 

que não conseguem aprender o que se quer que eles aprendam. Por esse motivo, ver-se um 

número tão elevado de evasão nas escolas. Diante do exposto, percebe-se que o tema evasão 
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escolar precisa ser analisado por meio de muitos debates que apontem diversas causas e 

possíveis soluções em diferentes vertentes. 

Com a experiência apresentada fica evidente a necessidade de implementar ações na 

escola esteja que contribuam com o acesso, mas sobretudo com a permanência dos alunos de 

forma que alcancem os seus objetivos pessoais na formação. Constata-se que é possível ter um 

olhar diferenciado quando se propõe entender o problema da evasão escolar e buscar meios para 

amenizar os seus efeitos no cotidiano escolar.  

Nessa perspectiva, para se resolver um problema é necessário que o mesmo seja 

identificado além de compreendê-lo no interior da instituição. Outro ponto importante é o 

envolvimento de toda equipe escolar para realizar um trabalho baseando-se em evidências. 

Dessa forma, implementar a ação apresentada objetiva minimizá-lo. Essa estratégia pode de 

certa forma modificar a dinâmica escolar visando minimizar um problema historicamente 

presente na modalidade EJA.   

A proposta de intervenção para redução dos altos índices da evasão no CEJA, objetiva 

contribuir com a permanência do aluno na escola, mesmo que o mesmo ainda venha a ter esse 

pensamento. É uma ação que integra o sujeito inserido esteja envolvido na luta contra a 

desistência dos colegas, tornando-se um parceiro tanto no planejamento como na efetivação das 

ações que combatem a evasão. O líder aqui se torna o principal elo entre a turma e a instituição. 

É o interlocutor do grupo e o responsável por administrar eventuais conflitos estando 

permanentemente aberto ao diálogo. 

 Sabe-se que ao analisar o projeto em andamento pode ser melhorado ou acrescentado 

pontos nessa proposta de intervenção que venham a minimizar ainda mais o problema do 

abandono escolar. Vale ressaltar que a cada início de novo semestre e conseqüentemente entre 

a troca de líderes, as reuniões e formações tomam novos rumos, pois cada um deles têm suas 

características próprias e cada turma também tem suas especificidades. São acrescidas novas 

informações, novas atribuições como a participação de todos nas reuniões do Conselho Escolar 

como representação dos estudantes. 

 Considera-se após a análise verifica-se um ponto que necessita ser levado à reflexão de 

toda a equipe que diz respeito à participação dos professores no combate à evasão que ainda é 

muito tímida. Alguns poucos não se envolvem ou não demonstram um interesse mais ativo pelo 

estudante que vai deixando de freqüentar. Consideramos que quando o professor pergunta pelo 

aluno e o chama pelo nome, sabe de sua história e se interessa por sua presença e participação 

na sala de aula ele se sente mais estimulado e observado e vai levar isso em consideração quando 

em pensar em abandonar a escola. Por outro lado, se o professor está na escola sem demonstrar 

um olhar atento e sensível, o estudante irá supor que se abandonar a escola ninguém sentirá sua 

falta. Porém esse ponto negativo segundo a equipe pedagógica da escola já está sendo abordado 

nas reuniões pedagógicas de maneira que desperte em alguns professores o desejo de acolher 

melhor o aluno, contribuindo para o sucesso do projeto em discussão. 

Conclui-se que com a implantação do projeto em parceria com os líderes de classe houve 

uma redução na taxas de abandono no CEJA,  a partir dos gráficos apresentados  pode-se 

constatar que a escola está no caminho certo e que quando o aluno assume o papel de 

protagonista o trabalho torna-se mais eficaz e os resultados mais positivos na busca pela 

qualidade na educação da modalidade EJA. 
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RESUMO 

A contação de histórias é uma prática social que envolve indivíduos de diferentes idades, 

em diversas situações e de distintos campos sociais. Contudo, é na infância que ela 

apresenta destaque enquanto atividade ora relacionada ao prazer e a fruição, ora associada 

aos ensinamentos morais realizados por educadores em situações formais ou informais de 

ensino. Ao abordarmos a contação de histórias, logo nos vem à mente uma ação mediada 

pela fala e/ou pelo livro de histórias, no entanto, é necessário repensar estratégias para 

possibilitar o acesso à essas obras por pessoas que se utilizam de línguas visuais-gestuais 

como a Língua Brasileira de Sinais: a Libras. Diante disso, objetivamos buscar na 

literatura e no site de compartilhamento de vídeos, o YouTube, canais que dispõem de 

obras sinalizadas em Libras, mediadas por um(a) contador(a) surdo(a), disponibilizadas 

gratuitamente. Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre a temática, 

associada a uma análise documental envolvendo canais do referido site, que atendessem 

aos critérios elencados para a pesquisa que foram as palavras-chave contação de história 

e Libras. Selecionamos o canal denominado Mãos Aventureiras pela contadora ser surda 

e autora de várias obras da Literatura Surda disponibilizadas na modalidade impressa. 

Como principais resultados ressaltamos que esse canal possibilita a comunicação de 

diferentes pessoas, entre elas, as surdas, que têm a oportunidade de assistir à produção e 

interagir com outros usuários da Libras por meio dos comentários escritos em Língua 

Portuguesa. Destacamos também que a sinalizante explora, de forma recorrente, os 

recursos visuais no livro impresso para incentivar a compreensão. No final de cada 

contação, a contadora estimula a reflexão além do texto, ao formular uma pergunta que 

relaciona à história contada com o cotidiano do público, a fim de identificar se alguém já 

vivenciou algo parecido com a história contada. Deste modo, é um recurso multimodal 

que explora diferentes recursos linguísticos e possibilita ao surdo, acesso ao acervo 

cultural dos ouvintes, mediado pela contação na sua língua natural: a Libras. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias. Criança surda. Canais do YouTube. Mãos 

Aventureiras. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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A contação de histórias é um dos recursos de ensino e transmissão da cultura, mais 

emblemáticos existentes. Atualmente, está disponível em uma variedade de formatos 

(presenciais ou digitais) com recursos de acessibilidade (imagem, Libras, Língua 

Portuguesa - LP escrita) que visam atender a públicos distintos49. A literatura proporciona 

ao público infantil o ensino de forma atrativa, que pode ser realizado através de materiais 

lúdicos. Essa interação mediada pela história contribui na formação da identidade do ser 

humano, favorecendo a apropriação de conhecimentos e práticas que envolvem os 

aspectos sociais, nas compreensões e nas representações do ser humano diante das 

tradições, além de despertar a reflexão, criticidade, socialização e inclusão. 

Diante da sociedade conectada surgiu o interesse por buscar recursos digitais 

acessíveis a diferentes públicos, gratuitamente, de modo a viabilizar o acesso às histórias 

sinalizadas em Libras. Vale ressaltar que, na contemporaneidade, é possível ter contato 

com as histórias tanto de modo presencial quanto em formato digital. Assim, utilizar esse 

recurso no meio digital contribui para minimizar críticas referentes ao uso Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação - TDICs, principalmente quando está direcionada 

para o público infantil. Nesse sentido, não há como negar sua importância/presença na 

sociedade situada em uma era digital. 

Em face do exposto, traçamos como objetivo dessa pesquisa apresentar o canal do 

Youtube Mãos Aventureiras como recurso para o acesso de histórias contadas em Libras, 

buscando discutir a relação família e escola na aprendizagem do aluno surdo e as 

contribuições da contação de histórias para a formação integral desse aluno.  

Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e 

organizamos esse texto nas seguintes seções: Contação de histórias no processo de ensino; 

Educação de surdos na escola inclusiva: interlocuções entre a família e a escola; O papel 

da contação de histórias no processo de educação dos surdos; Metodologia; Resultados, 

sendo, este último, subdividido em: Contação de histórias na perspectiva digital e Canal 

Mãos Aventureiras e as considerações finais.  

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE ENSINO 

 

Na infância, a fantasia favorece a internalização das relações vivenciadas no 

mundo à medida que possibilita a reflexão sobre as representações sociais em situações 

verossímeis apresentadas pelos personagens e enredo das histórias. Sendo assim, é 

relevante propiciar momentos lúdicos, mediados pela leitura, que despertem a imaginação 

das crianças.  

Essa prática é importante porque, conforme destaca Vygostki (1991) a imaginação 

se caracteriza como um processo psicológico na criança, tendo em vista que se trata de 

uma atividade consciente e especialmente humana. Nesse sentido, a ação de contar 

histórias possibilita aguçar a imaginação das crianças, proporcionando situações que a 

permitam evoluir na construção/contribuição nos aspectos cognitivos, desenvolvendo 

novas perspectivas, interpretações e criações.  

Uma das finalidades da contação de histórias é o desenvolvimento de múltiplas 

habilidades, até mesmo a capacidade de se concentrar no que o outro tem a nos apresentar, 

requer uma postura para esta ação. Podemos relacionar esta postura às práticas sociais de 

uso da leitura e da escrita que são apresentadas por Kleiman (2005) construídas para a 

interação no momento da contação, os letramentos, que correspondem aos 

comportamentos esperados durante a contação, a compreensão das etapas da contação, o 

                                                           
49 Valle (2017) traz que na Idade Média não havia a distinção de públicos (adultos e crianças) no momento 

da contação de histórias. Só em meados do século XIX com os irmãos Grimm, a literatura infantil ganhou 

notoriedade, especialmente objetivada para as crianças. 
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seu objetivo dentre outros conhecimentos necessários para interagir nesse evento de 

letramento.  

Cardoso e Faria (2016, p. 2) afirmam que esta arte: 

 
[...] ajuda no desenvolvimento psicológico e moral, auxiliando na 

manutenção da saúde mental das crianças em fase de desenvolvimento, 

amplia o vocabulário e o mundo de ideias, desenvolvendo a linguagem 

e o pensamento, trabalha a atenção, a memória e a reflexão, desperta a 

sensibilidade, a descoberta da identidade, adapta as crianças ao meio 

ambiente, assim como desenvolve funções cognitivas para o 

pensamento como comparação, raciocínio lógico, pensamento 

hipotético e convergente e divergente. A organização geral dos enredos 

possui um conteúdo moral que colabora para a formação ética e cidadã 

das crianças.  

 

Diante do exposto, Valle (2017) traz contribuições que corroboram a afirmação 

de Cardoso e Farias (2016) ao dizer que a contação de histórias, quando relacionada a 

crianças surdas no contexto escolar, não se configura apenas um meio de ensinamento, 

tendo em vista que essa arte pode auxiliar as crianças no desenvolvimento da imaginação, 

de forma lúdica, constituindo-se como fonte de aprendizagem e fomento à leitura, além 

de contribuir no seu processo de humanização (constituição enquanto ser humano que se 

forma através da interação e da cultura). Assim, o papel da contação de histórias, como 

será abordado adiante, quando planejada para as crianças surdas e ouvintes, oportunizam 

trabalhar aspectos sociais e cognitivos. Com isso, essa prática pode ser aplicada no 

processo inclusivo como mediador na construção da individualidade e na reflexão sobre 

valores sociais que valorizem a diversidade humana. 

 

EDUCAÇÃO DE SURDOS NA ESCOLA INCLUSIVA: interlocuções entre a 

família e a escola 

 

A criança surda experimenta e internaliza o mundo de maneira 

predominantemente visual, logo, as suas vivências precisam ser mediadas por estratégias 

e instrumentos que disponham de uma variedade de recursos imagéticos e pautados na 

Libras. É relevante, contudo, que essas atividades não se restrinjam aos ambientes 

escolares, mas que possam ser vivenciadas em diferentes situações nas quais a criança 

interage cotidianamente. Esses espaços formativos estão descritos na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/1996, no Art. 1º, ao salientar que “A 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” (BRASIL, 1996).  

Com isso, compreendemos que os participantes das diferentes instâncias de 

participação infantil devem colaborar para cumprir as finalidades da educação, 

delimitados no Art. 2º dessa legislação, que diz: “A educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, grifo nosso).  

Em face do exposto, entendemos que a educação não se configura em um processo 

fragmentado, mas que deve ocorrer em diferentes interações sociais vivenciadas pelo 

aluno, nos mais diversos grupos dos quais participa. Por meio desse convívio, indivíduo 

se forma enquanto sujeito ao mesmo tempo em que compreende as regras que 

possibilitam a participação social e política: a cidadania.  
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Sobre a função da escola inclusiva, Mantoan (2015) afirma que a instituição 

escolar não deve ser o ambiente de transmissão de um saber fechado e fragmentado, ao 

contrário, é necessário definir os caminhos que levem à construção de um espaço baseado 

no pressuposto da compreensão e no trabalho coletivo pautado na subjetividade humana 

e na coletividade. Isso porque: 

 
Os ambientes humanos de convivência e de aprendizado são plurais 

pela própria natureza e, por isso, a educação escolar não pode ser 

pensada nem realizada senão a partir de uma ideia de uma formação 

integral do aluno – segundo as suas capacidades e os seus talentos – e 

de um ensino participativo, solidário e acolhedor (MANTOAN, 2015, 

p. 16, grifo nosso). 

 

Retomando o Art. 2º da referida LDB, o processo formativo do ser humano precisa 

estar alicerçado na ação colaborativa de dois grupos sociais: o Estado, representado pela 

escola; e a família. No entanto, é preciso ressaltar que, ao tratar da atenção familiar 

destinada às crianças surdas, Fabiano Rosa (2006) adverte que grande parte dos surdos 

nascem em lares nos quais os pais e/ou responsáveis são ouvintes (não usuários da Língua 

de Sinais) e, por isso, delegam à escola o ensino da Libras e outros aprendizados que, 

para os ouvintes, também ocorrem no ambiente familiar. Segundo o pesquisador, que é 

surdo, esses familiares “[...] não tem muita disponibilidade para trabalhar com seus filhos. 

Em geral os pais sempre levam e buscam os filhos da escola, depois voltam para casa, 

deixam sozinhos os filhos durante as brincadeiras realizadas em casa” (ROSA, 2006, p. 

61). Ainda nessa investigação, o autor destaca que essa prática ocorre tanto em famílias 

nas quais os pais trabalham, quanto naquelas nos quais um dos responsáveis dedica-se a 

cuidar da casa e da família. 

 Diante disso, a escola, assume um duplo papel: o de garantir interações produtivas 

com os demais membros da comunidade escolar e possibilitar o acesso ao conteúdo 

delimitado no currículo, sem que, necessariamente, conte com a intervenção significativa 

de pais e responsáveis.  

 Seguindo orientações internacionais firmadas em diferentes eventos nos quais o 

Brasil foi signatário, tais como: a Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 

Salamanca, na Espanha, em 1994; a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, realizada em 2007, em Nova York, entre outros; a atual 

legislação que traça caminhos para a Educação Brasileira organizou-se sob a égide do 

paradigma inclusivo.  

Para Mantoan (2015), a escola inclusiva corresponde a um modo de organização 

do sistema educacional voltado ao atendimento das necessidades de todos os alunos. 

Nesse sentido, a LDB vigente, visando assegurar o princípio norteador do ensino proposto 

no Art. 3º, inciso I, que se trata de garantir a “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola” (BRASIL, 1996), identificou, nessa mesma legislação, 

estratégias para viabilizar a implementação desse direito para o aluno com deficiência. 

Para isso, essa lei elencou várias estratégias para assegurar o desenvolvimento do 

educando, dentre elas, destacamos aquela prevista no Art. 12, Inciso VI, que corresponde 

a “articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola” (BRASIL, 1996).  

Nessa conjuntura, o Atendimento Educacional Especializado - AEE pode 

contribuir para a formação holística do educando, atuando em três vertentes dispostas no 

Decreto nº 7.611/2011: atividades diferenciadas de complementação ou suplementação 

do ensino, inserção de recursos de acessibilidade humanos (como o profissional de 

apoio); materiais (como a tecnologia assistiva); estratégicas (flexibilização curricular, por 
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exemplo). No parágrafo 2º, do Inciso II, do Art. 2º do referido documento, que dispõe 

sobre a Educação Especial e o AEE determina que: 

 
O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir 

pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades 

específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser 

realizado em articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 

2011). 

  

Diante da emergência da formação plena do educando, escola e família precisam 

manter uma relação de parceria, pois o processo formativo que ocorre na escola depende 

tanto dos saberes construídos nas salas de aula quanto dos conhecimentos prévios 

adquiridos nos diferentes aprendizados oriundos da vivência extraescolar. Nessa lógica, 

o docente do AEE, profissional especializado no atendimento da pessoa com deficiência, 

pode contribuir apresentando à família atividades e estratégias de interação que fomentem 

o aprendizado dos educandos surdos nas comunicações desenvolvidas nos seus lares. 

 Para isso, tratamos nesta investigação da prática de contação de histórias, presente 

nas diversas sociedades e que propiciam diferentes aprendizados como: o acesso à uma 

língua, aos conhecimentos morais e sociais presentes na história, a leitura de imagens, 

compreensão de metáforas, entre outras. Dentre as abordagens assumidas pela contação 

de histórias, tratamos, a seguir, das contribuições da aplicação desta atividade na prática 

educativa.  

 

O PAPEL DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 

DOS SURDOS 

 

 Basso e Capellini (2012, p. 403, grifo nosso) dizem que o acesso às histórias pelos 

surdos é fundamental tanto para o letramento quanto “contribui para o desenvolvimento 

cognitivo e biopsicossocial auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, já que as 

crianças passam a vivenciar os conteúdos atitudinais discutindo/discernindo as regras 

do mundo dos adultos”. Trata-se de uma atividade que pressupõe a prática de inferências 

e/ou construção de conhecimento (discernimento) e requer um posicionamento ante a 

situação apresentada na história, sendo este construído de maneira dialógica com o texto 

e com os demais partícipes dessa ação. Contudo, as autoras explicam que, para isso, é 

necessária a aquisição de uma língua que permita o acesso às histórias e, 

consequentemente, à cultura de determinado tempo e lugar que permeia a trama. 

 Para o surdo, o sistema linguístico que possibilita essas trocas sociais é a Libras 

(BASSO; CAPELLINI, 2012), sendo assim, é importante promover espaços que 

favoreçam as trocas sociais mediadas por essa língua. Aquino (2015, p. 8) diz que: 

 
No ambiente familiar, a literatura passa dos pais para os filhos criando 

uma cadeia de comunicação afetiva que deixa incrustada na memória, 

histórias alegres, tristes, boas e ruins, fatos que não são esquecidos e 

que irão contribuir para a formação social/educacional da criança surda, 

[...] Por esse motivo, a família, em parceria com a escola, deve 

proporcionar meios que estimulem a utilização da LIBRAS na 

comunicação entre surdos e ouvintes. 

 

Entretanto, Rosa (2006, p. 61) informa que há algumas barreiras para a inserção 

dessa prática na formação dos educandos, tendo em vista que “as maiorias das famílias e 
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dos docentes não têm informações sobre a educação de surdos, sobre a Libras”. Diante 

disso, o professor especializado pode contribuir orientando esses profissionais e 

responsáveis em diferentes atividades, entre elas, para a inserção da contação de histórias 

como atividade vivenciada pelo surdo na escola como também no ambiente familiar. O 

autor destaca que: 

 
As crianças surdas desenvolvem a aprendizagens através da leitura e da 

experiência visual, porém, sozinhas não têm poder de se formar como 

leitoras e de serem também leitoras visuais – necessitam do livro, de 

textos, de imagens para que possam desenvolver sua capacidade visual 

e leitora (ROSA, 2006, p. 59). 

  

Cristiane Rosa (2011) afirma que há no mercado infantil uma variedade de 

programas de televisão, desenhos e filmes, no entanto, estes são produzidos sem o suporte 

da Libras e/ou da legenda, dificultando o acesso da criança surda. Em consonância com 

a autora, Schlemper (2017) acrescenta que, a ausência das traduções restringe o acesso 

dessas crianças aos diferentes saberes viabilizados através do contato com as histórias 

como também implicam na diminuição dos espaços que propiciam a aquisição da Libras 

em situações reais de comunicação. Em virtude dessa carência, encontramos no site 

YouTube um espaço gratuito que proporciona vivências de contação de histórias pautadas 

em vídeos e não nos livros (que também são textos) mediados pela Libras. Nesse sentido, 

nos apropriamos da conceituação de texto de Fávero e Koch (2012, p. 34), ao informar 

que “em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser 

humano […] isto é, qualquer tipo de comunicação realizada através de um sistema de 

signos”. 

 No YouTube podemos encontrar os três tipos de produções, classificados por 

Mourão (2012) que compõem a Literatura Surda: 1) as criações (obras inéditas criadas 

por surdos, refletindo a cultura surda); 2) as adaptações (histórias oriundas da tradição de 

usuários de línguas orais, modificadas para receber elementos da cultura surda); e 3) 

traduções (histórias criadas por falantes que refletem as vivências de usuários das línguas 

orais e mantém as suas características após a tradução).  

 Tratando-se das obras em Libras, esse ambiente digital é produtivo, à medida que 

se configura no espaço acessível e produtivo (no qual são postados vídeos que são 

acessados, sem ônus, pelos internautas), que medeia as relações entre usuários da língua 

(PINHEIRO, 2011).  

  

METODOLOGIA 

 

 Buscando identificar, canais digitais que disponibilizam contações de histórias 

acessíveis aos surdos, ou seja, vídeos educativos que permitam a inserção dessas crianças 

no mundo mágico da contação de histórias, acessamos o site do Youtube e mediante busca 

utilizando as palavras-chave: contação de história e Libras e, dentre os canais listados, 

selecionamos o denominado Mãos Aventureiras para discutir nesta pesquisa. Para tanto, 

utilizamos como critério de inclusão a contadora ser surda e usuária da Libras.  

 Por entender a importância do contato e da leitura de livros infantis para os 

diversos públicos e partindo da concepção que os livros enriquecem os pensamentos e 

sentimentos humanos, a idealizadora do projeto, Carolina Hessel Silveira50 apresenta, em 

                                                           
50 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Graduada em 

Programa Especial de Formação Pedagógica pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC); Professora 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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Libras, a contação de histórias presentes em livros infantis produzidos em LP. Assim, 

esse canal permite à comunidade surda e aos interessados, se aventurarem no mundo da 

literatura infantil mediada pela Libras.  

 A delimitação da temática abordada foi fundamentada em teóricos que versam 

sobre a contação de histórias e que reconhecem a Libras como língua natural das pessoas 

surdas. Nesse contexto, buscamos fazer um elo entre as diversas condições 

proporcionadas pela apropriação de obras literárias, nas quais destacamos, a priori: a 

inclusão dos alunos surdos no processo de aprendizagem; aquisição da Libras (para os 

alunos e seus familiares); o deleite na apreciação das obras literárias, de maneira que as 

crianças surdas viajem no mundo imagético e aprendam de forma prazerosa. Essa ação 

permite ainda a correlação das experiências vivenciadas no seu cotidiano com as histórias 

contadas/traduzidas, além de aperfeiçoar a comunicação.  

 Desse modo, a pesquisa em tela foi conduzida com base nos pressupostos teórico-

metodológicos da pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. As pesquisas 

bibliográficas servem de base teórica em que os pesquisadores se embasam em 

documentos já publicados para nortear seus estudos. Nesse sentido, Boccato (2006, p. 

266) esclarece que “a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) 

por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições científicas”.  

Nesse viés, ao realizar pesquisas qualitativas, o investigador busca desvendar o 

significado do objeto estudado de maneira que não enfatiza o aspecto quantitativo. Logo, 

nesta abordagem é possível analisar os dados baseados com suas visões sobre o problema, 

ou seja, sua análise pode ser conduzida de acordo com sua formação cultural a partir da 

escolha das linhas de pensamento dos teóricos que embasam a pesquisa. Para Minayo, 

Deslandes e Gomes (2015, p. 21), “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”.  

Nesse tipo de pesquisa é indispensável uma relação harmoniosa entre o 

pesquisador e objeto de estudo para o alcance dos objetivos propostos, com isso, neste 

estudo, por se tratar da análise de um canal digital que disponibiliza vídeos educativos 

em Libras é necessário o adentramento ao espaço pesquisado, como também é 

imprescindível que os autores deste escrito tenham embasamento teórico-prático sobre a 

temática pesquisada. Conforme reafirma Minayo, Deslandes e Gomes (2015, p. 63) “na 

pesquisa qualitativa, a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é 

essencial”.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Antes de apresentarmos o canal Mãos Aventureiras falaremos resumidamente 

sobre o a contação de história na perspectiva digital por entendermos a importância dos 

recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem das crianças surdas.  

  

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA PERSPECTIVA DIGITAL  

 

 O meio digital, na atualidade, funciona como um ambiente produtivo e 

democrático de divulgação da cultura. Para Gesser (2009, p. 54) “A cultura é, gostemos 

ou não, ‘o flexível’, ela é produtiva, dinâmica, perturbadora, contraditória, aberta, plural 

e está em constante transformação, pois é construída situacionalmente em tempos e 

lugares”. Logo, em uma sociedade na qual a comunicação e a interação mediada por 

mídias digitais, esses recursos ressignificam e modificam os tempos e os espaços de troca 

de informações e de aprendizado.  
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 Em relação à temporalidade, os espaços virtuais possibilitam a difusão de 

mensagens e permitem a interação de maneira síncrona (simultânea à produção, com 

reprodução e resposta imediata) ou assíncrona (após a produção, ou seja, o acesso é 

realizado de maneira desconectada no tempo e no espaço), visualizados por aqueles que 

dispõem de dispositivos eletrônicos compatíveis e interligadas à internet. Entre esses 

destacamos o YouTube, um site de compartilhamento de vídeos que disponibiliza de 

maneira gratuita documentários, filmes, musicais e vídeos caseiros, videoclipes, e ainda 

realiza transmissões ao vivo de eventos. Esse espaço permite, portanto, o armazenamento 

e o acesso em diferentes tempos (síncrono ou assíncrono), por pessoas situadas em 

diferentes lugares. 

 Pinheiro (2011, p. 34) entende que “a internet agora um lugar de produção de 

conhecimentos, culturas, identidades e resistência. É possível afirmar que o YouTube, 

neste contexto midiático, é a rede social onde se estabelecem relações produtivas”. Esse 

espaço comporta contações em Libras que podem suprir, ainda que parcialmente, a lacuna 

deixada pela transmissão da história e da cultura mediada pelos membros mais velhos 

para os mais novos em determinada comunidade ou agrupamento familiar.  

 Morais (2012, p. 87) diz que: 

 
A arte de contar que se apresenta no oriente e no ocidente, é uma 

atividade subsidiada pela memória. Os contadores possuem um 

desembaraço alegórico, convocam imagens de sua lembrança para suas 

composições contextuais e verbais. Esse processo se realiza por 

adaptação e de acordo com o entendimento cultural e ideológico de sua 

comunidade. 

 

Segundo a autora, essas produções envolvem ações de leitura do original, a 

tradução da LP para a Libras (considerando as especificidades dessa última) e seu reconto 

em vídeo na língua de sinais. Para a investigadora, ao passo que nas línguas orais-

auditivas a contação segue o caminho “da boca ao ouvido”, as produções voltadas para 

surdos seguem outro caminho: das mãos para os olhos. 

 
A narrativa parte da mão dos contadores de histórias e atraem a atenção 

de seu público. O desempenho é sedutor; as mãos, a expressão corporal 

e facial, encantadoras. Não se concebe, em sua atuação a destituição da 

teatralidade, da improvisação, da espontaneidade e do carisma 

(MORAIS, 2012, p. 88). 

 

Assim, essas vivências podem favorecer tanto a aquisição da Libras e da cultura 

surda quanto na internalização da cultura presente na comunidade ouvinte, possibilitando 

ao expectador criar estratégias para vivenciar a hibridização de culturas (oral e visual) na 

qual está imerso. Além disso, as obras sinalizadas e registradas em vídeo, ao passo que 

viabilizam o acesso às obras, registram singularidades da sinalização e, por isso, requerem 

novas habilidades de leitura. Essas habilidades, que envolvem desde o acesso à mídia à 

compreensão da mensagem formada por diferentes modos (oral, escrito, imagético) e 

semioses (signos verbais e não verbais). 

Para Valle (2017, p. 5), a prática de contação de histórias remonta aos tempos 

anteriores ao desenvolvimento da escrita, quando os fatos do cotidiano eram repassados 

através das gerações, através da oralidade. Para a autora, “atualmente, a Contação 

ressurge subsidiada por figurinos modernos, maquiagem e tecnologia. Entretanto, três 

elementos básicos se mantêm para contar histórias: o contador, texto e ouvinte/surdo”. 

Sacks (2010, p. 38) salienta que “as crianças surdas precisam ser postas em contato 
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primeiro com pessoas fluentes na língua de sinais, sejam pais, professores e outros”. 

Desse modo, quando os interlocutores da criança surda não são usuários da Libras, os 

textos disponibilizados no meio digital podem proporcionar modelo de sinalizante: o 

surdo, usuário da Libras. 

 

CANAL MÃOS AVENTUREIRAS 

 

O canal do YouTube Mãos Aventureiras surgiu a partir de um projeto de extensão 

vinculado a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

desenvolvido com o escopo de contar histórias em Libras. Criado em setembro de 2017, 

atualmente (abril de 2019), como mostrado na figura 1, o canal conta com 13.720 inscritos 

e contabiliza mais de 110.000 visualizações.   

 
Figura 1- Canal Mãos Aventureiras. 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/channel/UCkmrx_wNCYEGpWnV54LMSlA/about>. 

 

As histórias contadas e disponibilizadas em formato de vídeos nesse canal 

colaboram para o desenvolvimento cognitivo e competências linguísticas das crianças, 

jovens e adultos surdos, proporcionando o domínio da Libras através de contextos 

artísticos. Nessa conjuntura, podemos afirmar que as crianças surdas que tem acesso a 

essas contações de histórias, são motivadas a conhecer livros da literatura surda51, 

melhoram o relacionamento com os pais e familiares, isso porque, na medida em que 

facilita a comunicação entre os mesmos, cria um elo através do mundo literário.  

 
Figura 2- Telas iniciais e cenários das contações de história do canal Mãos Aventureiras. 

                                                           
51 Literatura Surda é a produção de textos literários em sinais, que traduz a experiência visual, que entende 

a surdez como presença de algo e não como falta, que possibilita outras representações de surdos e que 

considera as pessoas surdas como um grupo linguístico e cultural diferente (KARNOPP, 2010, p. 161). 

https://www.youtube.com/channel/UCkmrx_wNCYEGpWnV54LMSlA/about
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Fonte: <https://www.youtube.com/channel/UCkmrx_wNCYEGpWnV54LMSlA/videos>. 

 

O cenário no qual a professora Carolina Hessel52, sinaliza as histórias (na Figura 

2) é composto por uma estante com livros e uma poltrona (na qual fica posicionada), o 

que remete a uma ambiência favorável e incentivadora à leitura. Na introdução dos vídeos 

ela mostra o livro impresso, intercalando a sinalização e a imagem. Quando percebe 

algum sinal que pode ser “desconhecido” ao expectador ou que pode apresentar 

dubiedade, se utiliza da datilologia53 para explicá-lo. No final de cada contação a 

professora faz uma pergunta para o leitor/telespectador buscando relacionar a história 

contada às vivências do interlocutor. 

Apesar de os vídeos não serem construídos na perspectiva de possibilitar a leitura 

do texto em LP, a presença desse sistema de comunicação na imagem da página do livro 

assume dupla função: que o estudante entenda que a sinalização pode ser registrada em 

português, além de estimulá-lo a buscar aprender a LP escrita viabilizando o acesso a 

outras histórias, ou mesmo, seguindo o modelo do vídeo, que se torne um contador de 

histórias em Libras. 

Os textos em vídeo, disponibilizados nesse canal do YouTube funcionam como 

recursos de compreensão e divulgação da cultura surda, à medida que captam os traços 

linguísticos (referentes à língua), paralinguísticos (aspectos não verbais que acompanham 

a produção na língua, como as pausas, o ritmo, o volume da sinalização, etc) e 

extralinguísticos (que se associam ao conhecimento de mundo compartilhado pelos 

interlocutores). 

Considerando que os pais de surdos (não usuários da Libras) não compartilham 

uma língua para contar histórias para os seus filhos, o YouTube se apresenta como uma 

oportunidade de compartilharem o momento da contação. Ainda que os pais não sejam 

os contadores, a apreciação da contação (mediada pela Libras e diferentes pistas não 

verbais) pode incentivar o aprendizado da Libras e de oportunidades de reconto com os 

seus filhos. 

Ao contar as histórias em Libras a professora Carolina prioriza o uso da língua em 

um contexto de contação e de apropriação de elementos culturais. Desse modo, no 

contexto literário, a sinalizante não se utiliza apenas dos sinais, ela se apropria de 

expressões faciais e corporais para aproximar os leitores surdos do mundo literário. 

Silveira e Lopes (2018, p. 55) explicam que “Trata-se, neste sentido, de uma tradução 

cultural da LP para língua de sinais, na qual a expressividade assume o primeiro plano, 

ou seja, as traduções não são literais”. 
                                                           
52 Hessel é autora de histórias viabilizadas no meio impresso como a Cinderela Surda e a Rapunzel Surda. 
53 A datilologia ou soletramento digital é a representação das letras do alfabeto por meio de formas 

assumidas pela mão (GESSER, 2009). 

https://www.youtube.com/channel/UCkmrx_wNCYEGpWnV54LMSlA/videos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que o canal Mãos Aventureiras possibilita a 

comunicação de diferentes pessoas, entre elas, as surdas, que têm a oportunidade de 

assistir à produção e interagir com outros usuários da Libras por meio dos comentários 

escritos em LP.  

O canal Mãos Aventureiras é espaço relevante que pode incentivar a construção 

de outros canais, dentre outros recursos que favoreçam a vivência com o texto literário,  

em uma perspectiva digital e inclusiva. Deste modo, favorece no processo de ensino da 

criança surda, pois o contato dela com o que dispõem os recursos digitais pode auxiliar 

no desenvolvimento de habilidades que a permitam agir forma autônoma no seu processo 

de aquisição da Libras, quanto na compreensão dos diferentes conteúdos trabalhados na 

história. 

 Além disso, o canal possui espaço interativo para comunicação escrita em LP de 

fácil uso na plataforma YouTube. Outra característica que deve ser destacada é o 

planejamento que antecede o desenvolvimento deste projeto voltado para o público 

infantil. Os vídeos disponibilizados, geralmente, têm uma duração de tempo reduzidos, 

adequados para as crianças de diferentes idades, em especial àquelas muito pequenas que, 

pelo tempo de atenção em uma tarefa ser reduzido, não conseguem assistir uma história 

com tempo longo. Além disso, a contação é bastante atrativa, lúdica tanto para surdos 

quanto ouvintes, favorecendo a educação inclusiva e na construção de uma cultura 

bilíngue (Libras/LP). 

Ao assistirem aos vídeos as crianças surdas são transportadas para o mundo 

literário o que permite maior compreensão da Libras, além da associação da história 

contada com sua própria vivência. O canal Mãos Aventureiras, por meio de uma pergunta 

ao final dos vídeos cria um feedback,  permitindo que os organizadores recebam resposta 

imediata sobre o impacto que seus vídeos provocam na vida dos leitores/telespectadores 

(alunos surdos, professores, familiares, etc). 

Destacamos ainda, que ao traduzir as histórias da LP para a Libras, Hessel utiliza 

além da própria sinalização outros elementos importantes, como as expressões corporais 

e faciais que servem a diferentes funções: podem modificar o sentido das sentenças 

sinalizadas, ou seja, um mesmo sinal, ou sinais semelhantes, podem representar diferentes 

significados, sendo esses dependentes do contexto literário abordado; delimitar o tipo de 

sentenças (afirmativa, interrogativa, exclamativa entre outras); funcionar como trações da 

sinalização do enunciador etc. 

Diante da escassez de materiais digitais que permitam a inclusão dos alunos 

surdos, em especial as crianças surdas no mundo literário, esse canal representa um 

grande avanço para literatura surda, uma vez que disponibiliza gratuitamente um acervo 

significativo de obras literárias traduzidas para Libras.  

Ao tempo que frisamos a eficiência das histórias contadas em Libras 

disponibilizadas por meio de vídeos nesse canal, ressaltamos a relevância do projeto e a 

sensibilidade dos idealizadores em atender/incentivar às crianças, jovens e adultos a 

adentrarem ao mundo imagético da contação de história e da Libras, favorecendo a 

inclusão, a socialização e a interação entre os sujeitos desse processo.  
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar o processo de escolarização de alunos surdos no 

âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na cidade de Mossoró/RN. As concepções 

teóricas que contribui para este trabalho estão baseadas em Figueira (2011), Martins 

(2011), Silva (2011), entre outros autores que auxiliam na compreensão do processo de 

inclusão, leis e decretos adquiridos aos longos dos anos. A temática é necessária para 

compreendermos como o aluno com surdez vem desenvolvendo suas habilidades 

cognitivas no espaço da EJA, mensurando que os surdos em decorrência da falta de 

acessibilidade não consegue finalizar seus estudos na educação básica em tempo hábil. A 

pesquisa tem caráter qualitativo, apresenta uma breve pesquisa bibliográfica sobre o 

percurso histórico da escolarização do surdo, bem como seu processo histórico de 

inclusão (mundial e nacional) no decorrer da história, citando os modelos educacionais 

que possibilitem uma educação inclusiva para as pessoas com surdez e a implantação da 

modalidade EJA no sistema educacional brasileiro. Na sequência, buscou-se entender, 

por meio de um estudo de caso, como é desenvolvida a escolarização de alunos surdos na 

modalidade da EJA. Participaram da pesquisa dois alunos surdos, que responderam a 

cinco questões abertas. Ao final do artigo é possível analisar através dos dados obtidos 

que a instituição investigada enfrenta dificuldades na escolarização dos estudantes com 

surdez, onde a principal causa para esse problema é a falta de estratégias e/ou 

metodologias inclusivas que contribua para o processo de ensino-aprendizado desses 

alunos. 

 

Palavras-chaves: Educação de Jovens e Adultos. Escolarização. Inclusão educacional. 

Surdez. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A transmissão de mensagens entre os sujeitos é o que caracteriza a comunicação, 

com as pessoas com surdez esse fato não ocorreria de forma diferente, eles são usuários 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), um sistema visual-motor de comunicação que 

tem estrutura e gramática própria, para demonstrar ideias e fatos de cada sujeito que dela 

utilize. No entanto as pessoas com surdez passam por um processo de escolarização 

traumático, onde o aluno é matriculado no ensino regular comum onde o mesmo não 

viabiliza a alfabetização das crianças em língua de sinais, forçando o aluno a aprender a 

língua portuguesa, que é a segunda língua para os surdos, primeiro por não haver escolas 

que ensinem no sistema bilíngue, coagindo esse público a continuar nesses espaços para 

se sentirem sujeitos participativos na sociedade.  

                                                           
54 Pedagoga (UERN), especialista em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (FCNSV), Professora da SEEC 

– 12° DIREC. Email: emanuelafd30@gmail.com 
55 Mestre em Desenvolvimento e meio ambiente (UERN), Professor da SEEC – 12° DIREC. Email: 

albuquerque.meioambiente@gmail.com 
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Em decorrência das dificuldades encontradas na falta do ensino de língua de sinais 

os alunos começam a sentir angustiados por se sentirem rejeitados ou não pertencentes ao 

ambiente escolar culminando no abandono escolar. Décadas depois, com o sentimento de 

encorajamento, eles retornam a sala de aula, pois a relação com o mundo ganhou um novo 

sentido isso ocorre por se sentirem pertencentes à comunidade surda. Essa comunidade 

esta organizada em uma associação que tem encontro semanal, neste ambiente os 

associados compartilham cultura, valores, saberes e tudo que julgarem ser necessário para 

que seus direitos adquiridos seja respeitado. 

O cenário da Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma modalidade que agrega 

alunos que por alguns motivos não conseguiu concluir seus estudos em tempo hábil, seja 

por deficiência, necessidade de inserção no mercado de trabalho, gravidez precoce, 

mudança constante de endereço, entre outros motivos, acolhem os estudantes com o 

intuito de resgatar a vivência escolar tanto nos conteúdos quanto na participação de um 

grupo social que viabilize demonstrar que são cidadãos ativos da sociedade. 

Diante do exposto, sentimos a necessidade de compreendermos como o aluno com 

surdez vem desenvolvendo suas habilidades cognitivas no espaço da EJA, por entender 

que os surdos em decorrência da falta de acessibilidade não consegue finalizar seus 

estudos na educação básica em tempo hábil. Para tal objetivamos analisar o processo de 

escolarização de alunos surdos no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na 

cidade de Mossoró/RN. 

Tendo como intuito inicial um levantamento teórico do contexto sócio-histórico 

sobre o percurso histórico da escolarização do surdo, bem como seu processo histórico 

de inclusão o decorrer dos tempos, citando alguns modelos educacionais que os surdos 

passaram e a implantação da modalidade EJA no sistema educacional brasileiro.  

A metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, 

levantamento bibliográfico de autores como: Figueira (2011), Martins (2011), Silva 

(2011), realizamos uma entrevista, com cinco perguntas subjetivas, com dois alunos 

surdos que estudem na modalidade da EJA da cidade de Mossoró/RN. 

 

PERCURSO SOCIO-HISTÓRICO DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Buscando compreender como a educação inclusiva foi gradativamente 

progredindo nas conquistas de direitos discorreremos um pouco sobre seu contexto sócio-

histórico.  

Martins (2011), nos mostra que o processo de inclusão passa por quatro estágios, 

o primeiro ocorre ainda na antiguidade os sujeitos que eram incapazes de contribuir para 

o sustento/manutenção da sua comunidade deveria ser deixado para morrer de inanição 

ou devorado por animais selvagens, esse extinto de sobrevivência perdurou por séculos.  

Próximo ao século XV o cristianismo, religião dominante na época, passa a 

compreender o direito a vida, mas com a ressalva que não seria necessário o convívio em 

sociedade, por tanto esses indivíduos passaria a viver em locais isolados como: sanatórios, 

conventos, asilos e hospitais, com a justificativa de evitar a contaminação pelo contato 

físico.  

A ideologia capitalista que apareceu depois do século XV, trouxe a preocupação 

com as pessoas com deficiência, pois se pensava que era um problema de caráter 

orgânico. Por conseguinte, passaram a ser tratadas, ao invés de castigadas. Eles ficavam 

sobre a tutela do estado e, depois de comprovada sua invalidez para o mercado de 

trabalho, eram encaminhados para internatos, pois não se enquadravam no perfil de uma 

sociedade produtiva. 
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Martins (2011) ressalta que é por volta do século XVIII, foram criadas as escolas 

especializadas que oferecia educação equivalente à necessidade dos alunos por entender 

que cada especificidade precisaria ser acompanhada por profissionais especializados 

naquela deficiência. Essas escolas contribuíram para o desenvolvimento de metodologias, 

materiais e estratégias diferenciadas de ensino, com a intenção de facilitar as práticas 

pedagógicas. Entre os materiais produzidos destacam-se o alfabeto em língua de sinais, 

as pranchas ilustradas, etc., que permitiram uma prática adequada com as pessoas com 

deficiência.  

Mas as escolas especializadas não proporcionava uma inclusão, pois eram espaços 

separados, ao perceber que a escola é um dos vários ambientes de socialização começam 

a incentivar a matricula na sala de aula regular, e as escolas especializadas seriam 

ambientes a se frequentar no contra turno da escola como um reforço na aprendizagem 

desses alunos, as primeiras experiências aconteceram de forma tímida, mas com o passar 

do tempo, percebeu-se uma crescente participação desses alunos, fazendo com que a 

inclusão passe a ser um processo de respeito aos diversos ambientes e principalmente na 

escola um dos primeiros locais de convívio social de uma pessoa. 

 

MARCOS LEGAIS 

 

 A luta das pessoas com deficiência para viver em uma sociedade igualitária 

culmina na conquista de várias leis que marca o percurso percorrido por esses sujeitos ao 

longo da historia da humanidade, por isso elencamos os principais acontecimento no 

Brasil e no mundo no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Transformações na história das pessoas com deficiência no Brasil e no 

mundo 

 

DATA 

EVENTO OU 

ENTIDADE 
LOCAL DOCUMENTO OBJETIVO 

1880 
Congresso de 

Milão 
Itália 

Conferência 

Internacional 

de Educadores 

de Surdos 

Suprimir a língua de sinais 

na educação da pessoa com 

surdez. 

1948 

Organização 

das Nações 

Unidas - ONU  

França 

Declaração 

Universal dos 

Direitos 

Humanos 

Garantir que todos os seres 

humanos nasçam livres e 

com igualdade de direitos.  

1961 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Lei de 

Diretrizes e 

Bases da 

Educação LDB, 

Lei n° 4.024/61 

Fomenta o direito de 

educação das pessoas com 

deficiência em escolas 

comuns de ensino regular. 

1971 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Lei de 

Diretrizes e 

Bases da 

Educação - 

LDB, Lei n° 

5.692/71 

Garantir que as pessoas 

com necessidades 

educacionais especiais 

recebam atendimento 

diferenciado nas salas de 

Atendimento Educacional 

Especializado - AEE. 
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1988 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Constituição da 

República 

Federativa do 

Brasil 

Estabelecer a igualdade de 

todos os que habitarem no 

território brasileiro, perante 

a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. 

1990 

Conferência 

Mundial sobre 

Ed. p/ Todos 

Tailândia 
Declaração de 

Jomtien 

Discutir sobre as novas 

abordagens e necessidades 

do desenvolvimento de 

uma política educacional 

de qualidade. 

1990 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente - 

ECA 

Reconhece todas as 

crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos e 

estabelece que a educação é 

um direito para o exercício 

da cidadania. 

1994 
Conferência 

de Salamanca 
Espanha 

Declaração de 

Salamanca 

Discutir o conceito de 

escola inclusiva de forma 

que os alunos tivessem a 

oportunidade de 

aprendizagem igualitária. 

1996 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Lei de 

Diretrizes e 

Bases da 

Educação 

Nacional - 

LDBEN, Lei n° 

9.394/96 

Desenvolver e programar 

políticas de educação 

inclusiva na Educação. 

1999 
Convenção 

Interamericana 
Guatemala 

Convenção da 

Guatemala 

Prevenir e eliminar todas as 

formas de discriminação 

respeitando os direitos e 

liberdades de todas as 

pessoas sem qualquer 

distinção. 

2002 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Língua 

Brasileira de 

Sinais - 

LIBRAS, Lei 

n° 10.436/02 

Reconhece a LIBRAS 

como segunda língua 

oficial do Brasil. 

2005 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Língua 

Brasileira de 

Sinais - 

LIBRAS, 

Decreto n° 

5.626 

Define a LIBRAS como a 

língua natural dos surdos 

brasileiros, a formação de 

professores e instrutores, 

intérprete/tradutor de 

LIBRAS. 

2010 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Língua 

Brasileira de 

Sinais - 

LIBRAS, Lei 

nº 12.319/10  

Regulamenta e determina a 

formação do profissional 

tradutor e intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais. 
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2014 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Plano Nacional 

de Educação - 

PNE, Lei n° 

13.005/14 

Estabelece metas e 

objetivos para a educação 

das pessoas com 

necessidades educacionais 

especiais. 

2015 

República 

Federativa do 

Brasil 

Brasil 

Lei Brasileira 

de Inclusão - 

LBI, Lei n° 

13.146/15 

Assegurar e a promover,  o 

exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão 

social e cidadania. 

 
Fonte: Brasil (2005, 2011, 2015) 

 

PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -

EJA NO BRASIL 

 

O MEC (2005) por meio do seu caderno de Educação Como Exercício de 

Diversidade mostra que a preocupação com o ensino-aprendizagem de jovens e adultos 

teve seu início ainda no Brasil colônia. Seguindo os europeus o ensino era a pregação 

católica e o trabalho educativo com os índios, posteriormente escravos e os camponeses, 

que foi interrompido em decorrência da expulsão dos jesuítas, portanto um longo período 

sem se preocupar com a Educação dos Jovens e Adultos. 

A educação brasileira não sofreu grandes avanços, em decorrência das inúmeras 

modificações que ocorreram durante as trocas de governantes, contudo no século XX, a 

qualidade do ensino é debatida por inúmeros projetos de lei, sobre isso Alarcão (2001) 

fala: 

 
... à escola precisa ser reflexiva, pensando continuamente em si própria, 

revendo sua função social e organizativa, buscando propiciar ambientes 

formativos que favoreçam o cultivo de atitudes em sociedades, em 

interação com os cidadãos.  

 

 Percebemos que o papel da escola alterou-se à medida que o tempo foi passando, 

o conhecimento dos antepassados foi reformulado dando espaço aos conteúdos 

sistemáticos em contextos sociais, culturais, políticos e econômicos. Essas mudanças 

foram ocasionadas, visto que a escola como uma das principais instituições sociais esta 

sempre tentando supri as demandas da sociedade. 

 De acordo com o MEC (2005) inúmeros programas foram criados para erradicar 

o analfabetismo dos jovens e adultos, como: no município de Natal, no ano de 1961 Paulo 

Freire faz a campanha De pé no chão também se aprende a ler do governo federal e a 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); no mesmo ano a União Nacional 

dos Estudantes (UNE), utilizando o método Paulo Freire fez nos Centros Populares de 

Cultura (CPCs) o movimento de educação popular.  

O momento posterior ao regime militar ficou marcado pela tentativa de uma 

educação democrática e libertadora para os jovens e adultos, porém, mediante o golpe 

militar, muitas escolas foram fechadas. Entretanto, os militares compreendiam a 

importância de continuar crescendo os índices de escolarização no país, por isso criou o 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, conhecido como MOBRAL, em uma 

tentativa de erradicar o analfabetismo, sendo encerrado em 1990. Mas, o método estava 

focado em ensinar somente leitura e escrita, não se preocupava com a formação crítica 
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dos educandos. Com isso percebemos vários programas foram criados, mas que a cada 

mudança de governo ganhava uma nova roupagem para suprir os anseios da população 

sem garantir maior eficiência do sistema educacional para essa modalidade da EJA. 

Outros programas como: Centros de Estudos Supletivos - CEB (1974); Programa 

Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC (1990) Programa Brasil Alfabetizado 

para adultos e idosos (2003); Programa Pró-Jovem Urbano (2005); Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade EJA – 

PROEJA (2006); Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC (2011). A EJA foi marcada pela contradição entre as leis, que mostravam 

que a educação era direito de todos, porém os jovens e adultos não estariam efetivamente 

contemplados.  

Em Brasil (1996) mostra que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) não é clara quanto à participação de pessoas com deficiência na modalidade de 

ensino supletivo ou EJA, entretanto, estabelece, em seu Capítulo V, art. 58, § 2º, que a 

educação escolar para qualquer pessoa com deficiência deve ser “oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino”.  

 

PERCURSO HISTÓRICO DA ESCOLARIZAÇÃO DOS SURDOS 

 

Garcia e Beaton (2004) relatam que foi na Europa, durante o século XVI, começa 

a surgir, as primeiras experiências com alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEEs) por meio do monge espanhol Pedro Ponce de León, que desenvolveu um trabalho 

com crianças surdas no mosteiro de Onã, na Espanha. Dando início ao método oral, esse 

período o sistema de ensino que considerava o uso da oralidade como única forma de 

transmitir o seu pensamento sobre os entendimentos do mundo, ou seja, quem não falasse 

não seria capaz de produzir, com isso, o ensino deveria ocorrer somente em pessoas 

ouvintes, mas apesar das controvérsias, ele alcançou os seus objetivos, fazendo com que 

o pequeno grupo de alunos surdos dominasse a escrita e a leitura, como relata Goldfeld 

(2002, p.28), “Ponce de León desenvolveu uma metodologia de educação de surdos que 

incluía datilologia (representação manual das letras do alfabeto), escrita e oralização, e 

criou uma escola de professores de surdos”. 

Como consequência foi criada a primeira escola no mundo para surdos, em Paris 

no ano de 1760 as escolas especializadas passam existir, após algumas experiências 

positivas no ensino da criança com deficiência. No fim do século XIX, começa no Brasil, 

o atendimento educacional às pessoas com necessidades especiais. De acordo com 

Goldfeld (2002), em 1855, com a chegada do professor surdo o Francês Hernest Huet, 

trazido pelo imperador D. Pedro II, que veio para o país ensinar duas crianças surdas.  

O mesmo escreveu uma carta que relatava suas intenções de fundar uma escola 

para surdos no Brasil. Dois anos mais tarde, foi fundada no Rio de Janeiro o Instituto 

Nacional de Surdos (INES). A entidade utiliza a língua de sinais, porém, entre os anos de 

1911 a 1957, o Instituto seguiu uma proposta mundial, estabeleceu o Oralismo em todas 

as disciplinas, visando à integração do surdo com os ouvintes. Com isso, os alunos e 

professores eram proibidos de se comunicar em língua de sinais, mas a proibição atingiu 

somente as salas de aula, pelos corredores e pátios do instituto, era possível encontrar o 

uso da língua de sinais.  

Garcia e Beaton (2004) relatam que por todo o planeta se iniciavam discussões 

sobre o fracasso das escolas e como poderia ser a educação e o atendimento das crianças 

com surdez. Diante desses novos conflitos, a Organização para a Educação, a Ciência e a 

Cultura das Nações Unidas - UNESCO fez reuniões com diversos especialistas do mundo 

para discutir a necessidade de elaborar planos e programas capazes de atender às 



145 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

necessidades das crianças com deficiência, considerando a realidade na qual estão 

inseridas. 

No Brasil, em 1970 aparece a proposta de comunicação total, que se preocupa 

com os processos comunicativos entre surdos e ouvintes. Na década seguinte, fez-se com 

que o país desse início à proposta do bilinguismo, é por meio da filosofia bilíngue que as 

pessoas acolhem, compreende e aceitam que o surdo tem sua própria identidade, cultura, 

comunidade e língua, possibilitando ao aluno surdo uma educação adequada a sua 

realidade. 

Silva (2014), alerta que ensinar alunos surdos não é a mesma coisa que ensinar 

para alunos com deficiência auditiva, isso se deve ao fato de que a utilização de aparelhos 

auditivos permite que os deficientes auditivos desenvolvam a comunicação por meio de 

canais auditivos e podem se expressar por meio da fala. O educador deve trabalhar uma 

proposta educacional inovadora que permita a integração dos alunos surdos utilizando de 

estratégias e metodologias diferenciadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O estudo aqui descrito foi realizado com dois alunos surdos de uma escola da rede 

pública estadual de ensino de Mossoró/RN, que oferta a modalidade da EJA, os quais 

responderam a cinco perguntas subjetivas, com o objetivo analisar como o aluno com 

surdez vem desenvolvendo suas habilidades cognitivas no espaço da EJA. Os alunos 

serão identificados como aluno 01 e aluno 02. Seguem os questionários com as 

informações coletadas junto aos participantes. 

 

Quadro 02 – perguntas feitas para os alunos colaboradores da pesquisa 

 

PERGUNTAS ALUNO 01 ALUNO 02 

1  Qual é a sua idade? 27 anos 32 anos 

2 Quando iniciou a vida 

escolar? 

Comecei 3 anos, depois por 

falta de entender português 

abandonei, agora voltei 

para concluir os estudos. 

Eu era criança quando 

entrei na escola senti que 

amigos olhavam estranho, 

fui deixando de ir até que 

nunca mais voltei. 

3 Você sempre se 

comunicou em Língua 

Brasileira de Sinais? 

 

Não, morava em cidade 

pequena difícil, mas hoje 

estudo mais LIBRAS.  

Eu sim, mas amigos não 

família ajudava. 

4 Como foi o seu contato 

com a LIBRAS? 

 

Aprendi com um amigo 

que morava na cidade, 

quando me mudei comecei 

a estudar mais. 

Minha família sempre 

ajudou, mas amigos não 

sabiam, comunidade surda 

ajudou a aprender mais. 

5 Qual o sentimento de 

retornar para a escola na 

modalidade da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA)? 

Muito bom, eu aprendo 

melhor a professora ajuda 

meus colegas gostam de 

mim como sou.   

Gostei, antes ficava 

preocupado não entendia 

nada agora é mais claro o 

português.  
Fonte: autora da pesquisa 

 

 Iniciei a entrevista separadamente, um aluno surdo por vez, a fim de evitar 

possíveis influencias nas respostas, entretanto estabeleci que ambos explicassem suas 
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historias de vida para que houvesse uma análise mais detalhada das respostas tendo em 

vista que os discentes estudam os anos iniciais do ensino fundamental. 

Percebemos que o preconceito e as dificuldades de comunicação foram gatilhos 

para evasão escolar, e o retorno foi impulsionado pela comunidade surda objetivando seus 

membros a serem pessoas politizadas e que consigam demonstrar seu pensamento crítico 

reflexivo, buscando melhorias à comunidade. 

Tal quais os alunos considerados sem deficiência os surdos iniciam sua vida 

escolar, no mesmo período, os dois entrevistados começaram os estudos, passando por 

todas as etapas em salas regulares de ensino, porém a complexidade dos conteúdos 

aumentava conforme prosseguiam, desenvolvendo alvoroço e certa angustia e como 

consequência disso a desistência. Ao mencionarem suas adversidades a língua portuguesa 

era a disciplina que os alunos surdos encontraram mais dificuldade. 

Quando indagados sobre o sentimento de voltar a estudar na modalidade da EJA, 

percebemos um olhar de alegria e satisfação, primeiro em perceber que muitos outros 

alunos estão na mesma situação que eles, ou seja, que por algum motivo na vida precisou 

abandonar os estudos, por necessitar se inseri no mercado de trabalho, gravidez precoce, 

mudanças constantes de endereço, entre outros motivos que justifique a renúncia escolar.  

Durante a conversa informal salientaram que o desejo de estudar não existia, pois 

julgavam que a sala de aula era com o publico infantil, ao adentrarem no ensino de jovens 

e adultos defrontaram com um coletivo compatível com sua idade, apesar da inibição nos 

primeiros momentos há um esforço na comunicação, construindo laços de amizades e 

momentos divertidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a trajetória desta pesquisa foi possível traçar fatos sócio-histórico da 

trajetória de lutas e conquistas das pessoas com deficiência, o que favoreceu a 

compreensão de que a política inclusiva ocorreu de forma lenta, mas com avanços 

significativos. A barreira da comunicação é um dos principais problemas encontrados no 

ensino dos alunos surdos, bem como a falta de profissionais capacitados para a educação 

dos surdos. 

 Muitos acreditam que a presença de um intérprete de LIBRAS em sala de aula 

solucionaria todos os problemas, contudo muitas das vezes o aluno surdo não tem o 

domínio da LIBRAS, sua língua materna, não sendo essa a resolução mais apropriada. Os 

professores necessitariam de buscar estratégias ou metodologia diferenciada a fim de 

ajudar ao aluno a compreender os assuntos ministrados é importante que a escola 

reconheça que deve oferecer um ensino bilíngue para que dessa forma a escola demonstre 

que respeita a condição da surdez. 

 No Brasil, a modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA passou por 

inúmeras modificações, não se efetivando como um processo evolutivo, fazendo com que 

suas técnicas de ensino-aprendizagem fossem desacreditadas. Assemelha-se, portanto, 

com as políticas de formação dos alunos surdos que precisam aprender duas línguas 

(português e LIBRAS), ao mesmo tempo, num sistema que não favorece o sujeito surdo 

por não ter escola bilíngue na cidade de Mossoró/RN, este cenário só demonstra o 

profundo desrespeito pela cultura e identidade surda.  

Este trabalho contribui para percebermos as mudanças nas representações da 

sociedade sobre os métodos de ensino, notamos as práticas educativas, o cotidiano, a 

formação dos professores, a metodologia e as estratégias são essenciais para construir 

saberes no âmbito escolar. Favorecendo qualquer sujeito que dele faça parte, quando 
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construímos mecanismos diferenciados no ensino ampliamos a possibilidade de 

compreensão dos alunos tendo ele limitação ou não.  

Os alunos investigados, através da análise dos dados coletados junto com a revisão 

literária permitiu considerar que o desenvolvimento cognitivo dos alunos com surdez 

ocorre de forma insatisfatória, tendo em vista que o assunto é complexo e relativamente 

novo, aluno surdo na EJA, mas também por fatores particulares como: a falta de materiais 

adaptados, o distanciamento da frequência da sala de aula, a dificuldade de adaptação de 

algumas regras escolares, o desinteresse da família, por acreditar que depois que chega a 

vida adulta não precisaria saber assuntos complexos, entre outros obstáculos de caráter 

privativo. 

Consideramos também que a escola corrobora com as dificuldades na 

escolarização dos estudantes com surdez, por não possuir recursos adaptados para seus 

discentes com deficiência, com isso os professores não conseguiria traçar estratégias que 

promovesse o processo de ensino-aprendizado desses alunos surdos, mas ressaltamos que 

os estudantes foram contemplados com um projeto do governo estadual que destina um 

intérprete de LIBRAS, porém esses profissionais iniciam suas atividades depois que o 

ano escolar começa, ou seja, já nos primeiros meses o surdo fica sem acompanhamento. 

O presente estudo não se destina a criar conceitos fechados, mas o de ampliar as 

discussões em relação às práticas pedagógicas de inclusão que envolva metodologia e 

estratégias diferenciadas para alunos com deficiência no cenário da Educação de Jovens 

e Adultos. Fazendo com que os estudantes ao fim da sua escolarização sigam preparados 

para o mercado de trabalho e participarem das decisões da sociedades como verdadeiros 

cidadãos consciente.  
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O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM 

 

Rozélia Alves da Silva56 

 

 

RESUMO 

Apesar de a educação brasileira ter passado por várias transformações ao longo do tempo, 

infelizmente ainda é predominante a prática de um ensino tradicional, que enfatiza a 

norma, o padrão e que é baseada numa concepção de homogeneidade dos indivíduos. 

Alunos que se apresentem fora dessa realidade, podem ser taxados de fracassados e 

incapazes. Um exemplo disso são as crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) que por apresentarem uma agitação anormal em suas atividades 

que compromete a sua concentração são muitas vezes, estereótipadas e excluídas no 

ambiente escolar. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um 

transtorno neurobiológico de origem genética que afeta a concentração e a memória, 

gerando na criança grandes dificuldades de aprendizagem. Pode ser classificado em três 

subtipos segundo as principais características de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade. Muitas crianças por terem os problemas de desatenção, de percepção e 

memória passam a ter mais dificuldades na aprendizagem do que as crianças que não 

possuem esse transtorno, sendo em alguns casos, taxados de alunos-problemas ou 

indisciplinados. Nesse sentido buscamos através desse trabalho, analisar as implicações 

desse transtorno na vida escolar das crianças, compreendendo as suas causas, bem como  

apontar possíveis caminhos que auxiliem os educadores no atendimento mais adequado 

de alunos com TDAH na sala de aula com vistas a uma educação inclusiva. Para isso 

utilizamos uma pesquisa bibliográfica tendo como principais autores: Fernandéz e 

Camargo (2018); Fitó (2012); e Benkzic e Rhode (1999). 

 

Palavras-chave: TDAH. Aprendizagem. Educação inclusiva. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno que afeta 

cerca de 5% a 8% de crianças em idade escolar. É caracterizado como um transtorno 

neurobiológico que gera um mau funcionamento no cérebro, causando problemas na 

concentração e memória. Atualmente se divide em três subtipos: desatento, o qual refere-

se às características de desatenção, facilidade em distrair-se, esquecer com facilidade o 

que foi ensinado, perder as coisas que lhes são necessárias para realizar uma atividade 

com facilidade e não prestar atenção a detalhes, errando por descuido. O tipo hiperativo 

é caracterizado pelos sintomas de inquietação, mexendo as mãos e os pés sem parar, tem 

dificuldade em ficar parado e sentado, fala de forma excessiva, responde antecipadamente 

a perguntas sem ter sido concluídas, interrompe frequentemente diálogos e atividades 

propostas e agem agitadamente. O tipo misto ou combinado apresenta os sintomas dos 

dois subtipos citados anteriormente. 
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Muitas crianças com TDAH por terem os problemas de atenção, de percepção e 

de memória passam a ter mais dififuldades na aprendizagem do que as crianças que não 

tem esse transtorno, principalmente no seu processo de alfabetização, podendo torna-se 

adultos analfabetos e consequentemente excluídos socialmente.  

O presente trabalho tem como objetivo analisar as implicações do Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade na aprendizagem das crianças, compreendendo as 

suas causas e apontar caminhos que auxiliem os educadores no atendimento aos alunos 

que possuem esse transtorno. 

 

O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) 

 

1.1.Definição: 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno de 

origem genética que afeta a concentração e a memória, gerando na criança grandes 

dificuldades de aprendizagem. Segundo Fernández e Camargo (2018), O TDAH é um 

transtorno de causas genéticas, que se apresenta na infância do indivíduo e 

frequentemente o acompanha por toda a sua vida. 

De acordo com Benczic e Rodhe (1999), a desatenção, a agitação (hiperatividade) 

e a impulsividade são características básicas do TDAH, que segundo esses autores é um 

problema de saúde mental que causa um grande impacto tanto na vida das pessoas que 

possuem esse transtorno quanto das pessoas que fazem parte da sua convivência. Pode 

repercutir em dificuldades emocionais, de relacionamento familiar, social, e em um baixo 

rendimento escolar.  

De acordo com Cezar e Machado (2007), para diagnosticar o Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiparatividade é preciso que os sintomas da desatenção e da 

hiperatividade apresentem-se na vida da criança, causando interferências significativas, 

em um período de pelo menos seis meses, repetindo o comportamento da desatenção e/ou 

hiperatividade em vários ambientes em que frequenta. 

A aprendizagem da criança com TDAH fica comprometida por causa do 

impedimento da seleção da informação no cerébro da criança devido os problemas de 

atenção. Para Fonseca (1995), os estímulos visuais e auditivos prejudicam esse processo 

da seleção da informação porque afetam o tronco cerebral impedindo-o de processar e 

guardar a informação. 

Ainda segundo Fonseca (1995), o córtex pode ter dificuldades na identificação da 

relevância ou não da  informação quando não há a  seleção dela, bem como ter 

dificuldades em algumas atividades que necessitem mudar o comando da atenção, 

tornando-se confuso. O desenvolvimento da percepção está relacionado ao 

desenvolvimento motor, por isso a fase sensório-motora é muito importante para o 

desenvolvimento infantil.  

Para esse mesmo autor, as dificuldades de aprendizagem das crianças com TDAH 

também se deve aos problemas de memória. Isso porque, para ele a memória e o processo 

de aprender são elementos inseparáveis, sendo esse o motivo das crianças com 

dificuldades de aprendizagem apresentar de forma constante dificuldades em memorizar, 

conservar, consolidar, reter e rememorizar a informação antes recebida.  

1.2. Caracterização e diagnóstico do TDAH 

Fernández e Camargo (2018) defende que o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade pode ser descrito como um padrão persistente ou contínuo de desatenção 

ou de hiperatividade e impulsividade, que impede as atividades cotidianas do 

desenvolvimento típico. Desse modo, as pessoas com esse transtorno podem apresentar 
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dificuldade para manter a atenção, a função executiva (ou a capacidade do cérebro de 

iniciar uma atividade, organizar e realizar as tarefas) e a memória de trabalho. 

Segundo Sam Goldstein (2006) apud Cezar e Machado (2007), há três maneiras 

de classificar o TDAH, as quais são: a forma hiperativa/impulsiva, a forma desatenta, a 

forma combinada ou mista. A primeira caracteriza-se, por pelo menos seis dos sintomas 

a serem apresentados, em pelo menos dois lugares diferentes, pelos sintomas de 

inquietação, mexendo as mãos e os pés sem parar; pela dificuldade em permanecer 

sentado ou parado; pela dificuldade em realizar uma atividade de forma silenciosa; por 

falar de forma excessiva; por responder antecipadamente à perguntas antes de serem 

totalmente formuladas; pela dificuldade de esperar a sua vez em atividades ou 

brincadeiras; por interromper de forma frequente diálogos e atividades de outras pessoas; 

por correr de forma aleatória ou subir de forma excessiva nas coisas; e por agir 

agitadamente.  

Na segunda forma, a criança apresenta pelo menos seis das características a seguir: 

dificuldade em prestar atenção; facilidade em se distrair; não observa detalhes ou erra por 

não ter sido cuidadosa; aparenta não ouvir o que o outro fala; tem dificuldade em obedecer 

a regras ou instruções; não gosta de atividades longas de esforço mental; tem dificuldade 

em organizar-se; perde ou esquece, de forma frequente, coisas necessárias para uma 

atividade; esquece, de forma rápida, o que aprende; e corre de forma aleatória ou sobe de 

forma excessiva nas coisas. 

Na terceira forma, a criança mostra dois conjuntos das formas 

hiperativa/impulsiva e desatenta, sendo necessários levar em consideração o início 

precoce, antes dos 7 anos de idade; o período de  pelo menos seis meses de persistência 

do comportamento; a existência da repercussão dos sintomas na vida pessoal, social ou 

acadêmica;  a frequência e a gravidade em maior proporção em relação às outras crianças; 

e a faixa etária de cinco anos de idade para o diagnóstico. 

 Fernández e Camargo (2018), reforça essa caracterização conceituando da 

seguinte forma:  

• Desatento: está relacionado à desatenção, resistência à distração, 

dificuldade em sustentar o esforço em atividades mais exigentes e 

percepção da passagem do tempo. 

• Hiperativo-impulsivo: está relacionado à agitação, hiperatividade, 

impulsividade. 

• Misto/combinado: apresenta simultaneamente as características de 

desatenção e hiperatividade-impulsividade. 

  

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (2018), o TDAH só pode 

ser caracterizado após uma análise cuidadosa. Isso porque qualquer indivíduo pode 

apresentar um ou mais comportamentos semelhantes aos sintomas desse transtorno em 

algum momento de sua vida, sem necessariamente apresentar um diagnóstico patológico. 

Lewis (1993) defende que após a confirmação do diagnóstico, a criança deverá 

iniciar logo o tratamento, porque caso isso não ocorra essa criança passará a ser punida, 

ao invés de ser tratada, podendo ocasionar problemas graves em sua auto-estima, 

depressão, agressividade e por consequência insucesso escolar. 

1.3. Principais causas do TDAH e suas consequências 

Para Goldstein (2006), apud Cezar e Machado (2007), aproximadamente 3% a 5% 

da população, ao longo de toda a vida, é atingida pelo Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade que surge geralmente na infância independente do nível de inteligência, 

do grau escolar, da classe social e econômica ou da etnia. Ainda segundo esse autor, 

estudos recentes comprovam que o TDAH é mais percebido no sexo masculino do que 
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no sexo feminino. No primeiro, os sintomas principais são a impulsividade e a 

hiperatividade. Já no segundo o principal sintoma é a desatenção.  No entanto, 

 
...convém ressaltar, no sexo feminino muitas vezes os sintomas passem 

despercebidos (predomina a desatenção sobre a hiperatividade e a 

impulsividade) e, com isso, acaba sendo tardiamente diagnosticado ou 

não diagnósticado. (FITÓ, 2012, p. 53). 

 

Esse transtorno, dependendo da fonte de informação, atinge cerca de 6% a 8% de 

crianças em idade escolar. “Esse dado indica que provavelmente em todas as salas de aula 

exista pelo menos uma criança com TDAH”. (FITÓ, 2012, p. 52). Ainda segundo essa 

autora, esse transtorno sempre foi considerado como específico da idade infantil, porém 

a partir de 1970 surgiram estudos publicados sobre o TDAH na idade adulta e atualmente 

já se sabe que os seus sintomas permanecem nesta fase vital em pelo menos 50 % dos 

casos. 

Para Cezar e Machado (2007), o transtorno é de origem orgânica e é desenvolvido 

em algumas crianças de forma precoce, no entanto é difícil realizar um diagnóstico 

correto antes dos quatro ou cinco anos de idade.  
 

O TDAH tem origem biológica. É um erro acreditar que a causa esteja 

na educação dada pelos pais ou professores. As manifestações do 

TDAH são resultantes do mau funcionamento do cérebro. Atualmente, 

existem muitos estudos demonstrando alteração do funcionamento do 

chamado lóbulo pré-frontal e das estruturas do sistema nervoso a ele 

relacionadas (circuitos frontoestriados). Nas pessoas com TDAH foram 

encontradas anomalias de caráter químico e estrutural no 

funcionamento dessas estruturas, especificamente, diferenças de 

tamanho em relação à população geral. ( FITÓ, 2012, p. 53). 

 

Goldstein (2006), apud Cezar e Machado (2007), afirma que as crianças com 

maior probabilidade de desenvolver o TDAH são aquelas que possuem pais e irmãos 

hiperativos, sendo 50% de probabilidade dos pais e 5% a 7% dos irmãos. Ainda há a 

probabilidade de 55% a 92% de gêmeos. Para esse autor, 50% a 60% das pessoas com 

TDAH permanecem com acentuados sintomas na fase adulta porque não tem cura.  

Muitos estudiosos acreditam que esse transtorno não é hereditário, mas sim uma 

consequência de algum desequílibrio químico cerebral. Isso porque “estudos confirmam 

que há uma alteração metabólica, principalmente na região pré-frontal do cérebro, 

principal reguladora do comportamento humano”. (CEZAR E MACHADO, 2007, p.04).  

Desse modo, o mau funcionamento da neuroquímica do cérebro causa o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

FITÓ (2012) defende que as causas do TDAH dividem-se em fatotes genéticos e 

fatores adquiridos. O primeiro está relacionado ao fator genético/hereditário, estando 

presente em 80% dos casos de TDAH.  O segundo está relacionado a diferentes fatores 

como o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez, o nascimento 

prematuro de bebês e o baixo peso no nascimento. Essa autora ressalta que: 

 
As regiões envolvidas no TDAH são aquelas que se desenvolvem mais 

tardiamente na criança. Qualquer agressão a esse cérebro em 

desenvolvimento pode ser a causa de muitas das manifestações 

relacionadas ao controle do comportamento que se dão no TDAH: 

traumatismos craniencefálicos graves, efeitos colaterais de alguns dos 
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tratamentos usados em oncologia ou infecções do tipo encefalite. 

(FITÓ, 2012, p.55) 
 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperaividade traz grandes implicações na 

vida do indivíduo, em todas suas etapas da vida, como na infância, na adolescência e na 

vida adulta. Barkley e Benton (2011) apresentam como principais prejuizos do TDAH na 

infância: desempenho na aprendizagem abaixo da média das outras crianças; estresse e 

conflitos familiares; pouca ou nenhuma amizade próxima; pouca importância à segurança 

pessoal, o que pode ocasionar alta incidência de ferimentos acidentais; desenvolvimento 

lento do autocuidado; desenvolvimento lento da responsabilidade pessoal; 

comportamento disruptivo em localidades diversas como igrejas e lojas, levando-o a  ter 

que se retirar desses lugares; e anos de escolaridades inferiores.   

De acordo com Fitó (2012), as crianças com TDAH, muitas vezes, adiam as 

tarefas que exigem esforço como fazer a lição ou estudar para um aprova, devido a 

dificuldades que elas têm em se manterem permanentemente atentas. E na vida adulta 

possuem comportamento semelhante. Isso porque “costumam deixar algumas obrigações 

sem realizar até o último instante”. (FITÓ, 2012, p. 71). Também as pessoas com TDAH 

possuem uma dificuldade de organização e planejamento porque interompem as suas 

tarefas para prestar atenção em outras atividades e gerenciam mal o tempo. “Além disso, 

prestam atenção a todos os estímulos do ambiente e tudo isso as leva a esquecer coisas e 

perder objetos do cotidiano” (FITÓ, 2012, p. 73). 

A inflexibilidade é algo presente no TDAH e gera para os pais e professores uma 

grande dificuldade em estabelecer para as crianças com TDAH hábitos comportamentais 

diários tanto em casa quanto na escola. 

 
A dificuldade aumenta especialmente quando elas tem de interromper 

uma tarefa que consideram interessante. Forçar a interrupção brusca de 

uma brincadeira pode desencadear um conflito significativo na casa. Os 

conflitos também aparecem na escola nos momentos de mudança de 

atividade: mudança de sala, saída para o pátio, entrada no refeitório... 

Novamente nos deparamos com a persistência de padrões de 

comportamentos impróprios para a idade cronológica da criança, mas 

normais para uma idade inferior. (FITÓ, 2012, p. 74) 

 

Para esse autor, esses padrões comportamentais permanecem nas crianças com 

TDAH bem mais tempo do que nas outras crianças porque a capacidade de adaptação se 

desenvolve de forma mais lenta em quem possui esse transtorno.  

 

AS IMPLICAÇÕES DO TDAH NA APRENDIZAGEM 

 

  Segundo Bossa (2000), os indivíduos nascem com uma tendência nata para a 

aprendizagem, tendo a curiosidade como uma característica que aflora bem cedo em suas 

vidas. Desse modo, a construção do conhecimento e a aprendizagem são concebidas como 

processos espontâneos e naturais do ser humano. No entanto, no caso das crianças com 

TDAH esses processos não acontecem assim, sendo necessária uma intervenção por parte 

do professor e de outros especialistas.   

As crianças com TDAH apresentam uma maior dificuldade no processo de ensino-

aprendizagem do que as outras crianças, tendo problemas em seu funcionamento 

cognitivo e consequentemente em seu desempenho escolar, além de possuirem 

dificuldades nas suas habilidades organizacionais, capacidades de linguagem expressiva 

e/ou controle motor fino ou grosso. Apesar disso, a ABDA (2018), defende que o TDAH 
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não se relaciona com a falta de capacidade, porém a um déficit de desempeho porque a 

maior parte das crianças com esse transtorno tem um desempenho escolar inferior ao 

esperado devido a desatenção, realização de atividades de forma incoerente e também a 

problemas procedimentais em sala de aula, fazendo com que percam mérito por 

participação e comportamento de forma constante.  

 
A criança e o adolescente com TDAH apresentam sucessivos fracassos 

nas suas atividades o que pode provocar problemas de ajustamento e de 

conflitos internos; a falta de atenção e o desinteresse comprometem o 

desempenho acadêmico, podendo inclusive abandonar a escola; a 

hiperatividade acarreta a dispersão e a desatenção. As oscilações 

comportamentais e variações de humor agravam-se com as dificuldades 

na escola e os insucessos sociais (TOPCZEWSKI, 1999, p.25). 

 

Barkley (1996), apud Araújo; Mattos; e Pastura (2005) diz que o transtorno do 

déficit de atenção e hiperatividade provoca prejuízos em diversas áreas da vida da criança 

como a dificuldade de adaptação ao ambiente acadêmico, dificuladade em suas relações 

interpessoais e ao mau desempenho escolar. Esse mau desempenho escolar das crianças 

com TDAH é explicado por alguns estudiosos como consequência de algum grau de 

disfunção neuropsicológica que causa tanto o distúrbio de atenção quanto o distúrbio de 

aprendizado. 

Para Giannetti e Siqueira (2011), outro fator que favorece ao mau desempenho 

escolar está relacioando às expectativas pedagógicas acima das capacidades, habilidades 

e interesses da criança, levando-a ao desinteresse, desmotivação e distração. O que 

acarreta em graves consequências como frustração, fracasso, baixa auto-estima e estresse 

familiar e escolar. 

O TDAH não é um transtorno que afeta apenas a conduta da criança. Afeta 

também a capacidade de aprender dessa criança. Assim, é necessário que a escola assuma 

a importante função de organizar os processos de ensino para oportunizar essa 

aprendizagem. 

 

O TRABALHO DOCENTE FRENTE AO TDAH 

Lidar com crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade não é 

um problema apenas delas ou de seus familiares. Os educadores tem importante papel 

nesse processo, pois por passar bastante tempo com elas, às vezes até mais  que os pais, 

tem maior facilidade, em alguns casos, de identificar os sintomas de forma mais precoce  

e dar orientações para que os familiares encaminhem o aluno o mais rápido possível para 

a avaliação médica. Portanto, o professor torna-se um elemento fundamental no processo 

de diagnóstico e de tratamento do TDAH, devido ter esse contanto diário com as crianças 

no espaço escolar. 

Para a ABDA (2018), é importante ressaltar a necessidade do profissional da 

educação buscar maiores informações sobre o TDAH para que possa lidar com o 

problema sem preconceito, porque, muitas vezes, por não ter essas informações, o 

educador acaba confundindo esse transtorno com falta de educação, falta de limites, 

gerando consequências graves  na  aprendizagem do aluno com TDAH. 

Fitó (2012), elenca como importante para o educador: 

• Não considerar o comportamento do discente como algo proposital; 

• Compreender que há um problema de saúde e que a melhora não depende do 

querer do aluno; 
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• Entender que deixar a criança constantemente de castigo ou chamar sua atenção 

em público não auxilia em sua melhora; 

• Informar-se mais a respeito do TDAH com os profissionais que atendem o aluno 

e manter sempre contato com seus pais. 

Para essa autora, esses elementos são fundamentais na prática educativa. Isso 

porque o educador ciente de seu papel frente ao TDAH buscará formas de ajudar no 

desempenho escolar do aluno que tem esse transtorno. 

Fitó (2012) ainda sugere alguns direcionamentos para que tanto o comportamento 

como esse desempenho escolar melhore: 

• Em relação à localização do aluno com TDAH dentro da sala de aula. 

- Manter o aluno sempre nas primeiras filas, distante de elementos que possa distraí-

lo como portas e janelas; 

- Colocá-lo próximo às crianças mais tranquilas; 

- Deixá-lo sempre próximo do professor; 

- mantê-lo num local onde haja contato visual entre ele e o professor durante a 

exposição dos conteúdos e comunicados. 

 

• Em relação á facilidade na organização. 

- Elaborar rotinas; 

- Fazer direcionamentos para todos os alunos e direcionamentos específicos para o 

aluno com TDAH; 

- Ensinar a elaborar listas de atividades e organizá-las por prioridades; 

- Realizar trabalhos longos de forma fragmentada; 

- Auxilair o aluno com TDAH a conscientizar-se sobre o sentido do tempo. 

 

• Em relação à atração e permanência da atenção do aluno com TDAH. 

- Realizar práticas docentes dinâmicas e entusiasmadas; 

- Solicitar ao aluno que preste atenção; 

- Não se alongar ao estabelecer tarefas e ser conciso; 

- Fazer variações do tom e do volume da voz ao relaizar as explicações; 

- Levantar questionamentos para reforçar a compreensão durante as explicações; 

- Melhorar a autoestima; 

- Identificar os momentos difíceis da criança com TDAH ao realizar atividades e 

auxiliá-lo na compreensão dessas atividades; 

- Reconhecer os sucessos da criança com TDAH em público; 

- Repreender o aluno sempre de forma calma e a sós. 

- Atribuir ao aluno responsabilidades na sala de aula que lhe permitar movimentar-

se um pouco; 

 

• Em relação a facilitar o rendimento escolar da criança com TDAH. 

- Fragmentar o trabalho, elaborar perguntas concretas e observar se as orientações 

foram compreendidas; 

- Ter disposição de tempo extra ou realizar o controle em um local tranquilo, sem 

distrações. 

Todas essas diretrizes são utéis para ajudar o aluno com TDAH a melhorar seu 

rendimento na sala de aula. Isso porque, na maioria das vezes, as dificuldades nesse 

rendimento tornam-se maiores, devido os procedimentos utilizados na sala de aula. Um 

exemplo disso é quando em uma prova há exercícios longos ou perguntas abertas que 

requerem a organização do pensamento da criança de forma escrita e coerente. Para tal, a 

família, a direção, coordenação, equipe técnica e professores tem que se unir para planejar 
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e implementar as técnicas e estratégias de ensino que  atendam, da melhor maneira 

possível, às necessidades de sua clientela. 

Para a ABDA (2018), o educador poderá promover mudanças significativas na 

aprendizagem do aluno com TDAH se ele conhecer esse transtorno e as técnicas de 

manejo em sala de aula. Diz também que o professor deve avaliar de forma frequente e 

imediata. Interrupções e pequenos incidentes terão consequências menores se forem 

ignorados. O material didático deverá estar de acordo com a capacidade da criança. 

Deverá promover estratégias cognitivas que facilitem a auto-correção, desse modo, 

ajudará a melhorar o comportamento desse aluno nas tarefas a serem ensinadas. Essas 

tarefas devem variar, mas que sempre desperte o interesse do discnete. Os horários de 

transição de atividades, bem como os intervalos e reuniões especiais, devem ser 

supervisionados.  É ressaltado também que os professores precisam estar vigilantes 

quanto à qualidade de reforço negativo do seu comportamento. Eles não devem esperar 

da criança com TDAH algo que está além de suas capacidades, adotando uma postura 

flexível e compreensiva diante desse transtorno. 

 
O professor que desconhece o problema pode acabar concluindo que 

essa criança é irresponsável ou rebelde, pois em um dia pode estar 

produtiva e participante, mas no dia seguinte simplesmente não prestar 

atenção a nada e não levar a cabo os deveres. Acaba por atrair bastante 

atenção do professor, mas uma atenção um tanto negativa. Isso pode 

causar desacertos em sala de aula, já que as outras crianças perceberão 

o ”clima” e poderão se interessar mais no embate entre professor e 

aluno ”problemático” do que em suas tarefas. (SILVA, 1998, p. 55). 

 

Assim, em sua prática pedagógica, o educador deve adotar estratégias de ensino 

criativas, atraentes e interativas, promovendo o envolvimento e a interação dos alunos  

com TDAH e seus colegas. Para tanto, o educador precisa ser capacitado em estratégias 

multisensoriais, aprendizagem participativa, estilos de aprendizagem ou na teoria das 

múltiplas inteligências, além de receber apoio de outros profissioanis que possam 

diagnosticar e orientar as ações dos pais e dos professores diante do Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É algo característico das crianças o fato de serem ativas, mas há uma diferença 

entre uma criança que possui Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e outra 

que não possui. Isso porque a primeira apresenta uma hiperatividade anormal em relação 

à segunda, tendo excessos de comportamentos, dificuldades em se concentrar, agitação e 

impulsividade.  Ela pode apresentar características como: constante agitação, inclusive 

durante as refeições e durante o sono; impaciência e não aceitação em esperar serem 

atendidas; dificuldade em permanecem numa atividade como, por exemplo, assistir 

televisão ou brincar com um jogo; mexem em tudo que for possível; não esperam concluir 

o que lhe é dito e dão respostas precipitadas, ou muitas vezes parecem não escutar a 

mensagem emitida pelo outro.  

Acrescenta-se, ainda, o comprometimento no relacionamento social; falam 

demais; auto-estima prejudicada; dificuldade em executar ordens; desordens no material 

escolar; falta de motivação para o estudo e, conseqüentemente, prejuízo na aquisição do 

conteúdo pedagógico, incluindo-se a aquisição da leitura e da escrita comprometendo o 

seu processo de alfabetização. 
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Desse modo, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperaividade (TDAH)  traz 

grandes implicações na vida escolar da criança, pois por ser um transtorno 

neurobiolóigico que atinge o cortéx pré-frontal, gerando problemas de deatençao e uma 

atividade acima do normal (hiperatividade) causa um baixo rendimento na aprendizagem 

das crianças, estresse e conflitos familiares; pouca ou nenhuma amizade próxima; pouca 

importância à segurança pessoal, o que pode ocasionar alta incidência de ferimentos 

acidentais; desenvolvimento lento do autocuidado; desenvolvimento lento da 

responsabilidade pessoal; comportamento disruptivo em localidades diversas como 

igrejas e lojas, levando-o a  ter que se retirar desses lugares; e anos de escolaridades 

inferiores.   

O aluno com TDAH pode superar suas limitações e dificuldades relacionadas à 

aprendizagem. Para tanto, é necessário que os educadores se conscientizem do seu papel 

frente ao aluno com TDAH com vistas a incluí-lo verdadeiramente no processo de ensino-

aprendizagem seguindo  orientações importantes como manter o aluno com TDAH  

sempre na primeira fila; sempre deixá-lo proxmo à crianças mais tranquilas; deixá-lo 

proximo ao professor; elaborar rotinas; realizar práticas docentes dinâmicas e 

entusiasmadas e entre outras orientaçãoes que nortearão o atendimento a esse aluno. Além 

disso, é importante que não só o professor, mas toda a comunidade escolar tenha a clareza 

das implicações desse transtorno na vida social e escolar do aluno que o possui e possa a 

partir disso realizar ações verdadeiramente inclusivas.  
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RESUMO 

Atualmente a educação inclusiva vem ganhando espaço nos debates acerca da 

necessidade de se construir uma escola que valorize e acolha o educando com deficiência, 

bem como, em relação a necessidade da formação docente, para que o educador possa 

construir conhecimentos sobre a inclusão e assim, desenvolver um trabalho de melhor 

qualidade. Nesse pensar, este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância da 

formação docente numa perspectiva inclusiva e fundamentada nos documentos oficiais, 

desconstruindo assim, conceitos equivocados referentes ao ato de inclusão. Para tanto, 

foram utilizados teóricos que debatem acerca dessa temática e dos pontos associados, tais 

como: Mantoan (2000), Marques (2003), Torres (2002), entre outros, como também as 

leis bases que servem como referencial para questões relacionadas a Educação Inclusiva 

e formação docente. Os resultados evidenciam sobre a necessidade que a escola tem em 

desenvolver mais ações voltadas a valorizar as potencialidades dos alunos e acreditar que 

todo educando é capaz de aprender. 

 

Palavras-chaves: Educação.  Inclusão. Formação Docente. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A Educação Inclusiva é um tema que apesar de vir conquistando avanços ao 

longo do percurso histórico no Brasil, muito ainda se faz necessário falar, pensar, refletir 

e esclarecer sobre o verdadeiro sentido da Inclusão. É preciso conhecer que essa 

modalidade originou-se graças aos movimentos internacionais e avançou pelos 

movimentos sociais que prevalecem até os dias atuais.  

O objetivo desse trabalho é refletir sobre a importância da formação docente 

numa perspectiva inclusiva e fundamentada nos documentos oficiais, desconstruindo 

assim, conceitos equivocados referentes ao ato de inclusão. Nesse sentido, o trabalho está 

dividido em três partes: na primeira, iniciamos com uma breve contextualização da 

Educação Inclusiva expondo sobre os movimentos internacionais que foram o marco 

inicial.  

No segundo momento, é abordado algumas considerações sobre a Educação 

Inclusiva, ressaltando os desafios encontrados na modernidade. Além disso, salientamos 

sobre os desafios que a Educação Inclusiva tem enfrentado, sobretudo no âmbito 

educacional, para atender as diferentes especificidades dos educandos.  

Diante disso, apontamos na terceira parte, o papel do professor e sua formação 

frente a educação especial numa perspectiva inclusiva, refletindo sobre o trabalho docente 

na escola, bem como, a formação como fator indispensável para que o educador vá se 

aperfeiçoando com o propósito de desenvolver um trabalho dialógico e significativo. 

O presente estudo buscou realizar uma reflexão acerca da temática abordada, 

visando mostrar que apesar dos inúmeros estudos já desenvolvidos, ainda se faz 

necessário estudar a Educação Inclusiva. Para isso, a metodologia, caracteriza-se pela 

abordagem qualitativa, em que se deu a partir de pesquisas bibliográficas e documentais. 

Para tanto, esperamos que o trabalho contribua de forma significativa para outros estudos.          
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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A inclusão não é algo que chegou, se estabeleceu e começou-se a construir seus 

objetivos, pelo contrário, sabemos que a inclusão para se estabelecer como um princípio 

social e político que vem abranger todos os grupos sejam eles excluídos ou não, tem se 

dado a partir de um longo processo social e histórico de forma contínua. Essa tem sido 

uma luta social diária, que tem buscado favorecer a população de uma forma geral e 

articulado em todos os aspectos. 

Vale ressaltar que o surgimento da educação inclusiva ganhou força a partir dos 

movimentos internacionais, e que no período após a segunda guerra mundial, a inclusão 

começa a conquistar seu espaço pelo fato de começarem a reivindicar pelos direitos das 

pessoas com deficiência. Dessa forma, essa luta por direitos contribuem 

significativamente para entender a inclusão como uma política social importante. 

Nesse aspecto, a Declaração de Salamanca nos aponta para o real sentido da 

Educação Inclusiva: 

 
O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem 

acolher todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 

crianças com deficiência e crianças bem-dotadas, crianças que vivem 

nas ruas e que trabalham, crianças de minorias linguística, étnicas ou 

culturais e crianças e crianças de outros grupos ou zonas desfavoráveis 

ou marginalizadas (BRASIL,1994, p. 17- 18). 

 

Diante disso, entendemos que os movimentos internacionais contribuíram de 

forma significativa para a construção de uma sociedade mais justa. Sabemos que no 

Brasil, assim como no mundo, as lutas e movimentos criados em prol da inclusão das 

crianças com deficiência ou pertencentes a grupos de minoria, tem se tornado um 

importante suporte para atender o público que há muito tempo espera por esse processo 

de inclusão escolar. 

Sobre todo esse processo de inclusão a Constituição Federal de 1988, p. 82, 

determina perante o inciso III do Art. 208, que: O dever do Estado com educação será 

efetivado mediante a garantia de: “III – Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” 

Mediante a lei acima apresentada presente na Constituição Brasileira, 

compreende-se que obrigação do estado assegurar o direito de toda e qualquer criança 

portadora de necessidade especiais, à uma educação de qualidade, garantindo, dessa 

forma, a sua inserção ao espaço escolar, social comum a todas as crianças.  

Com relação ao dever do estado para educação escolar inclusiva, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, nos aponta em seu título III, 

que é “Do direito à educação e dever de educar”, que visa assegurar aos educandos uma 

educação inclusiva  que possa atender as suas necessidades.  

Partindo desse pressuposto, percebemos que a LDB e a Declaração de 

Salamanca apontam uma perspectiva fundamentada na inclusão escolar, elencando 

sempre o direito de toda criança a uma educação inclusiva, de forma igualitária, justa e 

dialógica sem restrições, baseada em um currículo que apresenta estratégias de ensino, 

que visem atender a diversas formas de aprendizagens.     

A inclusão social, portanto, é um processo que contribuiu para a construção de um 

novo tipo de sociedade por meio de transformações, pequenas ou grandes, nos ambientes 
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físicos e na mentalidade de todas as pessoas, portanto também do próprio portador de 

necessidades especiais (SASSAKI, 1998, p. 42) 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Nos dias atuais, muito se tem falado em Educação Inclusiva, porém a maior a parte 

da sociedade contemporânea tende a entender que a inclusão está ligada ao fator de 

incapacidade, onde o sujeito é visto numa perspectiva de inferioridade, sendo 

caracterizado e rotulado como um ser que não atende a um “padrão” de uma pessoa 

entendida como “normal”.  

Para isso, corroboramos com Marques quando vem ressaltar o a visão de Foucault 

e Bauman em relação a esse olhar da sociedade moderna para a Educação Inclusiva:  
 

A Modernidade, descrita por Foucault (1989) e Bauman (1998) como 

sociedade disciplinar ou normalizadora pode ser compreendida como 

um ambiente de sucessivos confinamentos, cada qual com suas próprias 

leis e sanções disciplinadoras. A instituição da norma absolutiza 

atitudes e pensamentos e o controle passa a ser uma questão de estar 

“dentro” ou “fora” dos padrões estabelecidos como normas. Assim, no 

cenário do mundo moderno, “a exclusão social se manifesta como 

formação ideológica dominante, onde o sujeito com deficiência é o 

principal personagem, já que os seres humanos são calcados na 

dicotomia de certo e errado, bom ou ruim, normal ou anormal” 

(MARQUES 2003, p. 227). 
 

Nesse sentido, percebe-se que a inclusão tem sido entendida pela sociedade como 

uma distinção entre “normal” e “anormal”, visto que, a deficiência do indivíduo tem o 

tornado incapaz de pertencer aos padrões exigidos pela sociedade. Dessa forma, podemos 

perceber o conceito equivocado de Inclusão, que tem gerado práticas de preconceito e 

discriminação.  

Nesse cenário em que muito se fala, mas que as práticas têm tomado sentidos 

contrários se faz necessário repensar e refletir sobre um conceito e um sentido adequado 

no que diz respeito às práticas de inclusão social. Partindo disso, vale salientar que esse 

conceito deve atender as múltiplas diferenças e atingir o princípio de igualdade para todos 

no que diz respeito ao valor humano. 

Em relação a todo esse processo de inclusão, Gentili (2003), vem destacar que 

esse talvez seja um dos maiores desafios da Educação Inclusiva, quando ele afirma que: 
 

E esse é um dos desafios fundamentais de uma educação que contribua 

para quebrar o encanto do desencanto, para nos livrar da resignação, 

para recuperar ou para construir nossa consciência em critérios de 

igualdade de justiça, uma sociedade na qual a proclamação da liberdade 

individual não questiona os direitos e a felicidade de todos. Uma 

sociedade em que a diferença seja uma possibilidade para a construção 

de nossa autonomia, não o argumento para legitimar injustas 

desigualdades econômicas, sociais e políticas (GENTILI, 2003, p. 54). 

 

Para isso, não podemos tratar o processo de inclusão como um “faz de conta”, 

nem nos prendermos a um conceito meramente baseado no senso comum. Para pensar na 

Educação inclusiva é preciso, antes de tudo, tratar e tê-la como algo fundamental para 

todos os aspectos de vida. É preciso ir além e assim, refletir sobre o seu verdadeiro 

significado.  
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É para nos conscientizar sobre o conceito adequado de Educação inclusiva que 

Matoan (2005) vem nos apresentar: 

 
Inclusão é a nossa capacidade de entender e receber o outro e, assim, 

ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas deferentes de 

nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. È para 

o estudante com deficiência, física, para os que têm comportamento 

mental, para os superdotados, e para toda criança que é discriminada 

por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se 

aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que 

não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com outro. 

(MANTOAN, 2005, p. 96). 
 

Para Mantoan, o processo de inclusão, sobretudo no âmbito educacional, exige 

que se atenda a todas as necessidades educativas especiais para todos, onde se possa 

compreender a limitação de cada um e desenvolver suas múltiplas habilidades. Para isso, 

esse processo não pode acontecer de uma forma restrita, mas sim onde cada pessoa possa 

interagir com o outro, participar do mundo do outro e acolher cada diferença, sem 

exceção.   

Nessa concepção, notamos que a escola é um lugar primordial para as práticas 

inclusivas, lugar esse que possibilita toda essa interação e contato com o outro e assim 

favorece a partir do incentivo a compreensão da dificuldade de cada um. Dessa forma, a 

escola deve preparar-se para receber a todos, pronta para trabalhar no desenvolvimento 

da aprendizagem de forma que todos sejam tratados com ética e respeito, ocasionando 

uma escola inclusiva. Para isso, Mantoan (2000), acrescenta que a escola é: 

 
[...] em que todos os alunos se sentem respeitados e reconhecidos nas 

suas diferenças, ou melhor, são escolas que não são indiferentes às 

diferenças. Ao nos referirmos a essas escolas, estamos tratando de 

ambientes educacionais que se caracterizam por um ensino de 

qualidade, que não exclui, não categoriza os alunos em grupos 

arbitrariamente definidos por perfis de aproveitamento escolar e por 

avaliações padronizadas e que não admitem a dicotomia entre educação 

regular e especial. As escolas para todos são escolas inclusivas, em que 

todos os alunos estudam juntos, em salas de aula de ensino regular. 

Esses ambientes educativos desafiam as possibilidades de 

aprendizagem de todos os alunos e as estratégias de trabalho 

pedagógico são adequadas às habilidades e necessidades de todos. 

(MANTOAN, 2000, p.). 

 

Diante desse posicionamento, podemos destacar que a escola ao atingir práticas 

inclusivas torna-se um ambiente que prioriza a realidade do educando, sua identidade e o 

contexto em que ele está inserido, da mesma forma, leva em consideração as limitações 

apresentadas. Todos esses fatores contribuem para que os alunos sintam-se em um local 

de respeito que elenca a formação humana. Assim, a escola que toma esse perfil passa a 

ser uma escola aberta para todos e contribui para a formação de uma sociedade justa, 

longe de exclusão e desigualdades.   

Nessa perspectiva de sociedade inclusiva que Sassaki (2010) faz algumas 

observações: 

 
Uma sociedade inclusiva vai bem além de garantir apenas espaços 

adequados para todos. Ela fortalece as atitudes de aceitação das 

diferenças individuais e de valorização da diversidade humana e 
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enfatiza a importância do pertencer, da convivência, da cooperação e da 

contribuição que todas as pessoas podem dar para construírem vidas 

comunitárias mais justas, mais saudáveis e mais satisfatórias 

(SASSAKI, 2010, p. 172). 
 

Assim, desejar uma sociedade justa é antes de tudo almejar por uma escola 

comprometida com a inclusão social, é tentar construir um órgão conhecedor dos direitos 

e conscientes da importância de praticar ações que garantam a igualdade de todas as 

pessoas. 

Corroborando com essa ideia, Belisário (2005) vem mostrar que, quando a escola 

realmente assume um papel de inclusão levam-se em consideração muitos fatores, e tudo 

isso precisa ser trabalhado desde a formação do professor. Nesse sentido, ele vem nos 

dizer que:  

 
Para que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas, ou seja, abertas 

à diversidade, há que se reverter o modo de pensar, e de fazer educação 

nas salas de aula, de planejar e de avaliar o ensino e de formar e 

aperfeiçoar o professor, especialmente os que atuam no ensino 

fundamental. (BELISÁRIO, 2005, p. 130). 

 

Dessa forma, faz-nos compreender que a inclusão é um processo contínuo e a 

escola um referencial de abertura para a diversidade. Todo esse processo inclusivo 

depende de muitos fatores que abrange todas as pessoas que pertencem à escola, mas 

principalmente aos professores que tem um maior contato com os educados. Assim, é 

preciso que formação desse profissional faça com que ele reflita como esteja sendo sua 

atuação em sala de aula.  

Diante disso, Mantoan (2006, p.81), aponta para uma prática inclusiva, que diz, 

“ensinar na perspectiva inclusiva, significa ressiginificar o papel do professor, da escola, 

da educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso 

ensino, em todos os seus níveis.” Com isso, vale ressaltar que é importante compreender 

o papel que o professor e a escola estão e devem desempenhar na busca de uma educação 

mais inclusiva. 

 

O PAPEL DO PROFESSOR E SUA FORMAÇÃO FRENTE A UMA 

PERSPECTIVA INCLUSIVA  

 

Sabemos que a escola, desde sempre, tem desempenhado um papel 

importantíssimo de “Formar Cidadãos”, e diante de todo esse processo de formação, a 

escola tem se responsabilizado por preparar seus alunos para uma sociedade complexa. 

Com isso, cabe-nos compreender que a escola deve lutar diariamente em combate a 

discriminação e desrespeito. Como afirma Zimmernann (2008) acerca da luta pela escola 

inclusiva: 

 
A luta pela escola inclusiva, embora seja contestada e tenha até mesmo 

assustado a comunidade escolar, pois exige mudança de hábitos e 

atitudes, pela sua lógica e ética nos remete a refletir e reconhecer, que 

se trata de um posicionamento social, que garante a vida com igualdade, 

pautada pelo respeito às diferenças (ZIMMERMANN, 2008, p. 01). 

 

De acordo com o posicionamento de Zimmermann (2008), podemos constatar que 

a escola inclusiva tem assustado e tem sido contestada, pelo fato de ser algo novo e que 

tem se tornado revolucionário. É nessa forma de desconstrução de padrões que a 
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perspectiva inclusiva tem trabalhado e por isso tem causado tanto impacto, ao mesmo 

tempo em que também tem gerado desafios para os professores. 

É sobre isso que Farfus (2009) vem fazer uma alerta para os professores: 
 

A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade 

de uma redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar, no 

pensamento sistêmico. É necessário pensar na aprendizagem como um 

processo cooperativo e de transformação que proporcione a formação 

de alunos inseridos no mundo, e não mais em apenas uma comunidade 

local. Finalmente pensar na educação em relação aos aspectos da ética, 

da estética e da política; a educação fundamentada em um ideal 

democrático. (FARFUS, 2008, p. 30) 

 

Nesse aspecto, é preciso refletir sobre o papel que o professor tem desempenhado 

na sua atuação, percebendo que a inclusão proporciona pensar a educação em diferentes 

aspectos. Dessa forma, a sala de aula é tomada como lugar de ponto de partida para 

desfazer conceitos equivocados sobre esse tema, pois é o professor que precisa elaborar 

possibilidades que atendam as múltiplas dificuldades e competências. 

Refletir sobre a educação inclusiva de pessoas com deficiência nos espaços 

escolares nos leva a repensar a formação inicial dos professores, uma vez que, ao propor 

práticas educativas numa dimensão inclusiva. A escola não traz implicações somente para 

sua dimensão estrutural, material e arquitetônica, mas para toda a equipe que a constitui, 

principalmente para aqueles que atuam na sala de aula. 

Diante desse pressuposto, torna-se muito pertinente discutirmos a formação de 

professores, visto que é preciso que se proponha uma formação para que eles percebam 

sua responsabilidade social sobre esse paradigma que é educar a todos, 

independentemente de quaisquer limitações. 

Contudo, é necessário, considerar a complexidade que envolve a efetividade da 

educação inclusiva, que é muito ampla, pois perpassam diversas vertentes, tais como a 

falta de compromisso, escolas sucateadas, falta de material didático, motivação, a 

aceitação, resistência dos pais, dentre tantas outras. Nesse sentido, pensar sobre formação 

de professores requer também levar em conta que a ação do professor está intricadamente 

vinculada ao espaço em que ele está inserido, não dependendo exclusivamente dos 

professores a responsabilidade de promoverem a educação inclusiva no ambiente de 

trabalho. 

Sobre esse aspecto, Abad e Monclús apud Vitaliano (2010) consideram ser 

impossível realizar uma reforma educacional sem que essa mudança nos faça pensar a 

formação de professores. Concordamos com eles no sentido de que, sendo o professor o 

mediador do conhecimento, essa preparação é fundamental para beneficiar e tornar 

inclusivo o processo educativo no ambiente escolar. 

Assim, optamos por refletir com uma maior atenção sobre a formação inicial pela 

importância que ela encerra para a construção de conhecimentos básicos que orientarão a 

prática do futuro profissional. Entretanto, concordamos com Montero (1989) quando ele 

nos diz que não podemos, de forma alguma, desejar que a formação inicial seja algo 

pronto acabado, mas, que essa é a primeira parte de um processo longo e diferenciado, 

por isso a importância dessa fase e a grandeza do desafio dos formadores de professores 

que tem por objetivo preparar profissionais para exercer sua função de forma imediata e 

com capacidade crítica de análise da própria atuação enquanto profissional. 

Em relação a essa discussão, Vitaliano e Manzini (2010) ressaltam ser essencial 

que, durante o processo de formação de professores sejam trabalhadas alternativas que 

possam desenvolver, no sujeito em formação, uma identificação pessoal com a educação 
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inclusiva, bem como atitudes de sensibilização, autonomia e criatividade na proposição 

de práticas comprometidas com os princípios educacionais inclusivos e o 

desenvolvimento de uma análise crítica, que é fundamental para que os professores 

identifiquem os mecanismos escolares que geram exclusão, bem como os que garantem 

a educação inclusiva. 

Seguindo esse viés, percebemos que as instituições de ensino superior exercem 

um papel fundamental na promoção de processos de formação que contribuem para que 

os egressos tenham consciência de sua responsabilidade enquanto educadores e também 

na oferta de um ensino que promova a qualificação dos formandos para o exercício da 

docência com competência e criatividade. Para isso, Torres Gonzalez (2002, p. 245) nos 

diz que: 

 
Qualquer aluno que sendo formado para ser professor deveria receber 

uma adequada preparação básica, que lhe proporcionasse algumas 

estratégias para desenvolver seu trabalho com alunos que apresentam 

necessidades específicas de modo a poder oferecer-lhes respostas 

adequadas em situações cotidianas. Os objetivos da formação inicial 

deverão incluir dimensões reativas aos conhecimentos, destrezas, 

habilidades e atitudes relacionadas ao processo de atenção à diversidade 

dos alunos.   

 

 Com base nas ideias do autor, fica evidente que a formação do futuro professor 

deve criar possibilidades de ruptura com visão segregacionista, especialmente daqueles 

que pretendem desenvolver seu trabalho na docência. Assim, a universidade deve 

trabalhar para que, ao sair da graduação, o aluno, futuro professor, tenha desenvolvido 

ideias e valores que tornem possível o processo de inclusão. 

 Além disso, a Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, estabelecem que os cursos 

devem preparar o professor para o “[...] acolhimento a diversidade” e que na construção 

do projeto pedagógico para o curso de formação de professores deve ser considerada a 

inclusão de conhecimentos “[...] sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, além das 

especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das 

comunidades indígenas” (Art. 2º, inciso II).  

 Nesse sentido, Vitaliano e Manzini (2010) advertem que: 
 

[...] estes devem ser preparados de modo a assumir o processo de 

inclusão de alunos com NEE, sobretudo, na ocasião do planejamento e 

execução de suas atividades didáticas, com atenção à organização da 

sala de aula, aos materiais didáticos, à sequência e ao ritmo de exigência 

de relação dos atividades, de modo a contemplar as diferenças 

apresentadas pelos alunos presentes  em sala de aula, bem como 

interagir com alunos com NEE, de modo a orientar seu processo de 

aprendizagem e promover interação socialização com colegas de turma. 
 

Diante o processo de inclusão que se expande na sociedade, se cobra cada vez 

mais respostas sobre a promoção de atendimentos educacionais de qualidade para as 

pessoas com deficiência nas escolas regulares. Tendo em vista que esses direitos estão 

garantidos por diversos documentos legais, um dos primeiros passos que nos parece ser 

pertinente é a formação de um professor reflexivo. Nessa direção, Vitaliano e 

Manzini(2010) apontam essa formação reflexiva como uma condição necessária para que 

o processo educacional inclusivo de alunos com deficiência se efetive. 
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Contudo, o que se propõem é uma formação para além de técnica, para além da 

teoria e da prática pela prática, se propõe uma formação em que o sujeito em formação 

reflita sobre as dimensões que integram a educação e entenda que não compete a ele 

apenas receber o aluno com deficiência na sua sala de aula sem que promova para esse 

aluno algum mecanismo de aprendizagem. Além disso, embora a contribuição do 

professor que atua na educação especial seja de suma relevância, o professor da sala 

regular não deve transferir para ele a responsabilidade pela educação do aluno que 

constitui o público alvo dessa modalidade.  

Dessa forma, estudos como o de Paiva, Severino e Silva (2013), têm ratificado a 

tese de que a formação inicial não tem obtido o esperado sucesso no que concerne à 

contemplação de conhecimentos essenciais para a formação do futuro docente na 

perspectiva inclusiva, e esse contexto se agrava ainda mais quando a formação continuada 

segue na mesma perspectiva, não atingindo às expectativas esperadas e necessárias. 

Apesar da formação inicial e continuada serem previstas como imprescindíveis no 

processo de construção do conhecimento dos professores que atuam e atuarão com alunos 

diversos, especialmente educandos com deficiência, é possível evidenciar que muitos dos 

cursos de formação de professores não têm conseguido desenvolver e contemplar a 

profundidade do que exige as práticas desses profissionais na perspectiva inclusiva.  

O estudo aponta que, embora sejam oferecidos componentes curriculares nos 

cursos de licenciatura e formações nas escolas para os professores em atuação, quando se 

é oferecido, esses cursos, na maioria das vezes, são ministrados de modo aligeirado e com 

carga horária insuficiente, o que torna inviáveis a construção de conhecimentos 

satisfatórios. 

Constatamos que avanços existem e é inegável quando paramos para analisar a 

história e as lutas travadas em favor do atendimento das pessoas com deficiência nas 

escolas. Um resultado bem evidente dessa afirmação são as leis, diretrizes e políticas 

públicas que asseguram esse direito. Entretanto, variados desafios impõem-se e impedem 

por diversas vezes que as práticas se materializem.  

Considerar que a formação de um é mais especifica que a de outro é tornar um 

caminho de mão dupla, uma vez que as responsabilidades de ambos são igualmente 

necessárias para a efetivação do processo. Sobre essa discussão, Zabalza apud Torres 

González (2002, p, 250) apresenta uma proposta voltada para esses dois grupos distintos, 

com igual responsabilidade e necessidade de formação, na qual se devem levar em conta 

os sujeitos com necessidades educativas especiais; o domínio disciplinar ou conteúdos a 

ensinar; conhecimentos sobre a escola e a estrutura organizativa e conhecimento de suas 

próprias características como profissionais da educação especial. 

Para o autor, a consideração desses aspectos deve ser materializada por meio de 

uma proposta de trabalho organizada em pelo menos quatro grandes áreas formativas, 

considerando conteúdos teóricos essenciais que servirão de base aos conhecimentos e 

atuação profissional; conteúdos relativos a procedimentos, que se dizem respeito ao que 

os profissionais devem saber fazer, tais como as técnicas, a elaboração e o 

desenvolvimento de programas; conteúdos atitudinais, relacionados ao desenvolvimento 

pessoal do professor; e conteúdos práticos, que consiste na realização de práticas em 

contextos concretos de atuação, com a supervisão de profissionais experientes. 

Enfim, para que os professores que atuarão nas classes regulares ou no 

atendimento educacional especializado possam ter uma melhor atuação com todos os 

educandos torna-se indispensável uma formação inicial e continuada de qualidade que 

possibilite conhecimentos específicos para além do exercício profissional e que 

contemplem a perspectiva educacional inclusiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou refletir sobre a Educação Inclusiva fazendo uma 

relação com a formação docente. Assim entendemos que, para que a inclusão chegasse 

aonde chegou não foi uma tarefa fácil e que ainda é possível encontrar conceitos 

equivocados do real sentido da Educação Inclusiva. 

Para isso, quando tratamos da breve contextualização, no primeiro tópico, 

percebemos que os movimentos internacionais motivaram também o Brasil, 

compreendendo sua importância. Aas leis também acataram princípios e fundamentos 

que tem priorizado a igualdade para todos. Dessa forma, entendemos que é preciso 

trabalhar estrategicamente para que as escolas atendam as diversas formas de 

aprendizagem.  

Assim, percebe-se a necessidade de abordar o principal sentido da inclusão, 

como também refletir sobre os desafios que a escola tem enfrentado, pois sabemos que 

esse processo não pode acontecer de forma restrita, mas de forma contínua em que 

aconteça interação.  

Nessa perspectiva, nos cabe elencar sobre o modo de articulação dos 

profissionais da educação, ressaltando que o âmbito educacional precisa ser sempre 

inovado.  

Para isso, ao concluirmos o estudo, salientamos que, todo processo de inclusão 

que tem sido uma luta contínua precisa ser trabalhada principalmente na formação do 

professor, seja ela inicial e continuada, além de se fazer necessário buscar meios 

estratégicos que façam com que todas as pessoas sintam-se acolhidas e incluídas 

independente de sua necessidade. Dessa forma, entendemos que, a formação de professor 

é uma das principais ferramentas para se construir uma Educação Inclusiva pautada nos 

princípios de equidade e efetivação da aprendizagem. 
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RESUMO 

A inclusão escolar a cada dia vem se tornando uma temática debatida tanto no seio 

escolar, como também perpassando os muros da escola. São muitos os desafios da escola 

no sentido de promover a inclusão dos educandos, e, principalmente daqueles que 

apresentam algum tipo de deficiência. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar 

os desafios enfrentados por uma educadora de uma escola pública para trabalhar com uma 

criança autista no ciclo de alfabetização. Como referencial teórico, nos fundamentamos 

em: Brasil (2015), Baptista (2002), Carvalho (2016), dentre outros. A metodologia que 

norteia este trabalho é de abordagem qualitativa, por meio de uma pesquisa bibliográfica 

e documental, e com a utilização de um questionário com uma professora alfabetizadora 

de uma escola da rede pública de ensino. Os resultados evidenciam para a necessidade 

que a escola tem de (re)pensar o seu trabalho no sentido de possibilitar um trabalho que 

fomente a reflexão e o desenvolvimento social e cognitivo dos educandos, garantindo 

assim, o direito a uma aprendizagem digna e de qualidade, bem como, oportunizar o 

desenvolvimento de atividades significativas e que respeitem o ritmo de desenvolvimento 

de cada educando. Assim, reconhecemos também que é preciso mudanças nos contextos 

social e político, para que se implemente uma educação inclusiva pautada nos princípios 

de equidade. 

 

Palavras-chave: Autismo. Ciclo de alfabetização. Inclusão. PIBID 

 

 

INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa tem como principal finalidade obtenção de reflexões acerca da 

importância do papel do educador em frente do trabalho pedagógico, utilizando um olhar 

mais voltado a inclusão, com educando autista, para isso utilizaremos uma pesquisa que 

possui caráter qualitativo, para que assim possamos dialogar sobre essa temática de modo 

que contribua para uma maior concepção a respeito da criança autista. A metodologia 

utilizada se deu por um estudo bibliográfico, dialogando com teóricos que vão desde 

Batista (2002) até os documentos do PNAIC com Brasil (2007), que possibilitou uma 

grande contribuição quando falamos em inclusão no atual cenário de nossa sociedade. 

Atualmente se tem sido aplicado nas teorias de ensino grandes reflexões acerca 

do papel do professor à frente das dificuldades existentes no ensino inclusivo, 
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principalmente com autismo, pois pensar nisso e nos depararmos com um conjunto de 

paradigmas que precisam ser esclarecidos, ainda apresentam  vários equívocos a respeito 

da entrada de uma criança com autismo dentro de uma instituição escolar, que vão desde 

da adequação das outras crianças até a capitação dos professores, por isso que existe 

preocupação da formação continuada para profissionais da educação para trabalhar com 

crianças que possuem algum tipo de deficiência, independentemente de qual seja.  

Dessa maneira procuramos refletir por meio dessa pesquisa a caracterização do 

trabalho docente em relação aos alunos que possui o Transtorno de Espectro Autista 

(TEA), e como a escola pode se adaptar para inserção dessas crianças, oportunizando o 

direito a aprendizagem com qualidade. 

 

O AUTISMO E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

O autismo atualmente é um tema que ganha bastante destaque, o fato de se estar 

debatendo  ele com mais frequência se deve ao fato do número de crianças que apresentam 

a síndrome do espectro autista (TEA) ser cada vez maior, segundo dados da Organização 

Mundial da Saúde estima-se que 01 a cada 160 crianças tenha TEA.  

Contudo apesar de estar em crescente debate, bem como cada vez mais divulgado 

em campanhas, das pessoas que já ouviram esse termo, a maior parte não sabe, 

especificamente, o que significa, para quem não o pesquisa com mais profundidade, ouvir 

essa palavra remete a uma criança isolada em seu próprio mundo, alheia a tudo e a todos, 

que age de forma “estranha”.  

O autismo segundo a ciência é o transtorno global do desenvolvimento infantil 

que se manifesta antes dos 03 anos de idade e se prolonga por toda a vida, se caracteriza 

por um conjunto de sintomas que prejudicam a interação social, na qual é a área mais 

afetada pelo TEA. Segundo SILVA, GAIATO e REVELES as três áreas mais 

comprometidas são: 
 

A principal área prejudicada, e a mais evidente, é a da habilidade social. 

A dificuldade de interpretar os sinais sociais e as intenções dos outros 

impede que as pessoas com autismo percebam corretamente algumas 

situações no ambiente em que vivem. A segunda área comprometida é 

a da comunicação verbal e não verbal. A terceira é a das inadequações 

comportamentais. Crianças com autismo apresentam repertório de 

interesses e atividades restritos e repetitivos (como interessar-se 

somente por trens, carros, dinossauros etc.), têm dificuldade de lidar 

com o inesperado e demonstram pouca flexibilidade para mudar as 

rotinas. (SILVA; GAIATO; REVELES,2012, p. 10). 
 

Em resumo se percebe que o foco dos sintomas do TEA se dá através da 

sociabilidade, afetada principalmente por disfunções de linguagem e comportamentais. 

De acordo ainda com SILVA, GAIATO e REVELES: 

 
O espectro autista é assim, possui várias camadas, mais ou menos 

próximas do autismo clássico (grave), que poderia ser considerado o 

centro das ondas, o ponto onde a pedra atingiu a água. Esse espectro 

pode se manifestar nas pessoas de diversas formas, mas elas terão 

alguns traços similares (...). Podemos subdividir o autismo em 

categorias: Traços do autismo, com características muito leves; 

Síndrome de Asperger; Autismo em pessoas com alto funcionamento; 

Autismo clássico, grave, com retardo mental associado. (SILVA; 

GAIATO; REVELES, 2012, p. 30). 
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A partir da análise de tais concepções dos autores citados, podemos destacar sob 

a variedade de formas como o autismo pode se manifestar e sendo tão comum, tais 

análises convidam a refletir sobre a importância de se oferecer uma educação que permita 

que tais pessoas consigam ser incluídas e desenvolvam suas potencialidades.  

 

INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM AUTISMO: algumas reflexões 

 

A primeira pergunta que alguém pode se fazer ao ver uma criança com autismo é: 

“Será que ela vai conseguir exercer um papel social?”. A resposta para essa pergunta pode 

até variar, contudo, somente uma supre verdadeiramente esse questionamento: SIM, pois, 

a educação consegue transformar qualquer vida, os portadores do TEA tem uma visão 

extraordinária para os detalhes, são muito talentosos e se receberem a educação devida 

podem conseguir alcançar os mais altos patamares sociais. Entretanto o maior desafio 

atualmente se dá diante da inclusão, o sistema educacional em grande parte das vezes 

confunde inserir com incluir, se percebe pelo contexto geral que as crianças autistas estão 

incluídas (frequentando a escola), mas a pergunta que surge para muitos profissionais da 

educação é como poder inseri-los também no ensino e desenvolver suas potencialidades.  

Os benefícios para que as crianças autistas sejam inseridas no ambiente escolar ou 

fora dele, corretamente são inúmeros, conforme CURY salienta: 

 
1. Estimula diversas capacidades da criança 

Autistas, em geral, apresentam uma sensibilidade sensorial afinada, e o 

que pode ser um problema em alguns casos, torna-se uma vantagem em 

outros. Essa sensibilidade pode tornar as habilidades, como as de 

visualizar padrões, perceber sons e entender códigos, bem mais 

aguçadas em autistas. Dessa forma, a escola tem a possibilidade de 

perceber e estimular essas habilidades, fazendo com que essa criança se 

sinta parte integrante das práticas escolares. E, ainda nesse contexto, a 

capacidade de interagir por meio da fala pode ser ampliada ou mesmo 

propiciar à criança criar a sua própria maneira de se comunicar com 

outras. 

2. Ajuda a socializar 

A oportunidade de socialização inerente a um ambiente escolar deveria 

ser bem-vinda para as crianças com autismo, principalmente se começar 

bem cedo. Essa criança pode ser incentivada a progressivamente 

participar de atividades diversas, ampliando, assim, as suas chances de 

lidar naturalmente com outras pessoas. Dessa forma, criando um 

ambiente favorável para o autismo e educação. Com a rotina de 

interações, as barreiras de receio ao toque ou a introspecção podem ser 

amenizadas e permitir a essa criança uma vivência mais sociável. 

3. Permite toda turma aprender a lidar com a diferença 

Essa razão pode ser justificativa para a inclusão por si só. Somente o 

fato de proporcionar às crianças a aceitação e a capacidade de conviver 

com o diferente já torna essa prática positiva. Isso se explica pela razão 

de que crianças tolerantes e amigáveis se tornarão cidadãos que farão 

questão de interagir respeitosamente com todos, facilitando a vida de 

autistas e de todas as outras pessoas. Dessa forma, é importante que as 

crianças portadoras de necessidades especiais ajudem as outras a 

despirem os seus preconceitos e verem a diferença como oportunidade 

de soma. Assim, o autismo e a educação se tornam um tema a ser mais 

explorado e visto com olhos atentos por toda a sociedade, afinal, é na 

interação diversa que as chances de aprendizagem são ampliadas. O 



172 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

mais lógico a visualizar nessa reflexão é que todos os envolvidos nessas 

interações têm algo a ensinar, algo a aprender e muito a ganhar.  

 

Diante do exposto, destacamos que essas crianças são comparáveis a diamantes e 

a necessidade de serem lapidados é latente por parte do sistema educacional. O autismo 

não pode nunca ser visto como um fator limitador, a educação contorna qualquer barreira.   

 

O AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nos últimos anos o autismo vem sendo muito debatido no cenário educativo 

principalmente no que se refere a educação infantil, em virtude que é a fase da vida da 

criança onde ela começa a ter as noções de vida em sociedade onde começa a socializar 

com diversas crianças diferentes dela, a seguir regras e o desenvolvimento da 

coordenação motora e como a criança autista apresenta uma série de dificuldades 

sobretudo na interação social e na comunicação essa é a fase mais complexa de se 

trabalhar com esse público, seja pela falta de preparação das escolas ou pela falta 

materiais apropriados. 

O professor dessas turmas deve-se ter em mente que sua aula não vai ser a mesma 

de seus colegas que possuem uma sala de aula dita como “normal”, em virtude que para 

se trabalhar com o autismo é ter em mente que eles precisam manter alguns hábitos como 

manter objetos no mesmo lugar, seguir rotinas, não apontam e mais difícil que não reagem 

quando chamam pelo nome, tudo isso dificulta o trabalho do professor. Fica uma pergunta 

no ar: O que o professor e a própria escola pode fazer para melhorar a vida desses alunos? 

A resposta não é muito simples, primeiramente reduzir o número de alunos na sala, 

socialização com a família, ter preparação dos profissionais como trabalhar com essas 

crianças, professores que possam atualizar suas metodologias que predam atenção dessas 

crianças. Infelizmente vemos que muitas instituições de ensino não querem ter esse 

trabalho prejudicando assim o desenvolvimento do aluno, como afirma Mantoan: 
 

[...] a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor 

nem anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelos quais 

forma e instrui os alunos. E muito menos desconhecer que aprender 

implica ser capaz de expressar, dos mais variados modos, o que 

sabemos, implica representar o mundo a partir de nossas origens de 

nossos valores e sentimentos. (MANTOAN, 2003, p. 12) 
 

Dessa forma, a escola deixa de lado o conhecimento que a mesma valoriza, assim 

percebe-se que a democratização e massificação do ensino, não desenvolve a 

possibilidade de diálogo entre diferentes lugares epistemológicos, não se abre a novos 

conhecimentos. Como resultado disso, as escolas acabam dividindo os alunos em normais 

e anormais, dividindo também os alunos em escolas regulares e especiais e formando 

professores para serem especialistas apenas naquela diferença, mas o professor deve estar 

preparado para qualquer dificuldade que apareça em sala de aula. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO E DO LETRAMENTO PARA A 

INTERAÇÃO SOCIAL E VISANDO A INCLUSÃO DO ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Em primeira vista, a alfabetização e o letramento podem apresentar um mesmo 

significado, entretanto, tratando de seus conceitos e especificidades aplicados a diferentes 

práticas, pode-se compreendê-los, claramente, como processos diferentes, porém, que 
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devem caminhar lado a lado, isto é, devem ser trabalhados juntos, de maneira 

indissociável.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNs ( BRASIL, 1998), 

quanto ao ensino da linguagem deve-se abordar três aspectos fundamentais: leitura, 

interpretação e escrita. Nesse contexto, para que se possa alcançar resultados 

significativos na formação inicial dos alunos, é imprescindível alfabetizar letrando, tendo 

em vista as contribuições que a junção desses dois processos (alfabetização e letramento) 

trazem para o processo de ensino aprendizagem. 

Para Cavazotti (2004), as mudanças, na escola atual, produzidas no processo de 

expansão e globalização das relações sociais, exigem a inserção do alfabetizando nas 

práticas sociais de leitura e escrita, denominado letramento, como fundamento do ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita. Isto demanda que os profissionais da educação 

adotem novas metodologias de ensino. Como afirma, Cavaco (2014, p.31) 

 
Incluir não é só integrar [...] Não é estar dentro de uma sala onde a 

inexistência de consciencialização de valores e a aceitação não existem. 

É aceitar integralmente e incondicionalmente as diferenças de todos, 

em uma valorização do ser enquanto semelhante a nós com igualdade 

de direitos e oportunidades. É mais do que desenvolver 

comportamentos, é uma questão de consciencialização e de atitudes 

(CAVACO, 2014, p. 31) 
 

Diante de toda a relevância que tais processos exercem sobre a vida dos 

educandos, torna-se necessário da implementação de meios que tragam melhoria ao 

ensino aprendizagem na modalidade de educação especial, ou seja, compreender e 

desenvolver estratégias para que todos venham a ter acesso a um ensino de qualidade, que 

não somente o insira no ambiente escolar, mas busque condições para sua efetiva 

permanência e inclusão. De forma a promover a construção do conhecimento e a 

desconstrução de paradigmas historicamente impostos, pelo respeito à diversidade 

inerente a cada ser, seja ele deficiente ou não.   

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A INCLUSÃO  

 

O Art. 208 inciso III da Constituição Federal de 1988, que trata da educação 

básica, afirma que “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. Anteriormente, nos artigos 205 e 206, 

assegura-se, respectivamente, de igual maneira, “A educação como direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” e “Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, liberdade de aprender”. 

A inclusão de alunos com deficiências no sistema de ensino, é garantida por lei. 

Por muito tempo, teve sua discussão restrita a seminários, congressos, textos e livro, hoje, 

vem ocupando o ambiente que, é de fato, onde tudo toma forma e acontece: a escola. 

Entretanto não basta ter o direito assegurado por lei, como garantia de que tudo será 

aplicado no cotidiano escolar, há inúmeros outros fatores que dificultam a política de 

inclusão nos espaços educacionais e a torne realidade em todas as escolas brasileiras.  
Nesse pensar, é válido destacar, a falta de formação continuada que dê suporte e preparo 

ao professor, para receber, em suas salas de aulas, os alunos com deficiência, onde na maioria das 
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vezes, não é somente um, mas vários a ocupar a mesma sala e não possuir o acompanhamento 

necessário para o seu pleno desenvolvimento e integração. Como afirma Salamanca (1994): 

 

As competências necessárias para satisfazer as necessidades educativas 

especiais devem ser tidas em consideração na avaliação dos estudos e 

na certificação dos professores [...] A formação em serviço deverá 

realizar-se, sempre que possível, ao nível da escola, através da interação 

com os orientadores e apoiados pela formação à distância e outras 

formas de auto formação (1994, pp. 27-28). 

 

Nesse sentido, torna-se evidente, a necessidade de investir na formação de 

professores, verdadeiros agentes da mudança, para que se possam desenvolver modelos 

inclusivos na educação, no qual não se resumo a uma mera mudança na grade curricular 

dos cursos que formam profissionais da educação ou somente de afiançar e permitir o 

acesso de educandos com deficiência ao ensino regular, mas iniciar uma reforma 

educacional de maior latitude, com vistas a integrar estratégias de ensino aprendizagem, 

preparar o educador na relação teoria-prática abrangendo as diferentes deficiências. 

Como aponta, Cartolano (1998): 

 
Intensificar não só estudos sistemáticos sobre a complexidade da 

educação e da escola já nos semestres iniciais do curso de pedagogia, 

mas também realizar estágios de observação e docência tanto em 

classes regulares, que incluem alunos ditos especiais, quanto em classes 

ou instituições especializadas. (CARTOLANO, 1998, p. 6) 
 

Nesse sentido, os cursos de formação de professores, especificamente os de Pedagogia, 

no que concerne aos campos de Educação Especial, devem proporcionar aos graduandos 

um confronto entre as questões de teoria e prática, isto é, recuperar a unidade entre tais 

e buscar uma prática educativa transformadora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho, identificamos melhor o papel do professor como 

mediador da inclusão, ou seja, como sujeito que cria situações que oportunizam esse 

processo, se aproximando e gerenciando conflitos de modo que se faça compreender que 

as diferenças são as particularidades de seus os alunos, independente de ser deficiente ou 

não.  

Percebemos também, que a falta de uma formação voltada para ao ensino 

inclusivo, reflete na prática docente do professor, pois ele precisa, de formação contínua, 

para se aperfeiçoar, melhorar a prática pedagógica e estar em contato com novas 

informações no que se refere a sua atuação profissional. A escola como organização social 

precisa trabalhar não somente com conteúdo específicos de forma inovadora, mas, 

possibilitar também a conscientização, a informação sobre a criança que possui o TEA, 

onde possa assim possibilitar ao educando um ambiente acolhedor e seguro, para ele 

possa aprender. 

 Através dessa pesquisa, podemos constatar que para que haja a inclusão de 

maneira significativa é preciso estudo, pesquisa e formação, mas principalmente pensar 

e olhar a escola como lócus de formação para o educador e como um ambiente acolhedor, 

socializador e que potencialize as habilidades dos educandos e garanta a efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem numa  perspectiva inclusiva. 

Sabemos que por lei que as escolas devem receber crianças com problemas como 

o autismo, no entanto, diante disso vale ressaltar que o simples fato da criança está 
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matriculada não quer dizer que necessariamente ela foi inclusa. É algo bem mais além, 

inclusão requer estudo, pesquisa, formação continuada, um esforço vindo do docente no 

que diz respeito a sua didática e suas práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula. O 

docente tem que procurar a cada dia se atualizar, para que assim possa utilizar 

metodologias no dia a dia que facilite, pelo menos para boa parte dos seus educandos, a 

compreensão dos conhecimentos trocados em sala de aula.  
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RESUMO 

A Lei nº 10.436/02 reconhece a Libras como a segunda língua oficial de nosso país, trata-

se da língua de sinais brasileira que é a língua materna dos surdos, assim como o 

português é a língua materna dos ouvintes, ela é reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão da comunidade surda, logo merece destaque também o Decreto 

nº 5.626/05 que regulamenta a referida Lei e lhe atribui outras providências. Dentre estas 

providências, o decreto visa o acesso à escola regular dos alunos surdos, políticas 

públicas, efetivação de direitos e outras diligências, que algumas delas ainda são 

consequências que foram deixadas pelo Congresso de Milão (1880) e outros impasses de 

uma sociedade que ainda não ampara a comunidade surda em seus direitos em plenitude, 

essas infelizmente parecem estar presentes até hoje. Nesse sentido, este trabalho teve 

como objetivo registrar os principais acontecimentos na história da educação de surdos 

na cidade de Apodi - RN, levando em consideração o acesso e permanência dos surdos 

na escola, acessibilidade e perspectivas futuras para a educação de surdos do município.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa documental, que nos amparamos em  SEVERINO 

(2007) que tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. A abordagem apresentada buscou analisar 

principalmente a atuação o poder executivo diante as políticas públicas municipais com 

relação à educação de surdos, tendo como principal referência à oposição do projeto de 

lei PL 136/17, que trata a obrigatoriedade do ensino de Libras nas grades curriculares das 

escolas municipais de Apodi-RN. Com esta pesquisa, conseguimos verificar como tem 

sido o andamento das políticas públicas através do poder executivo para a educação de 

surdos no município, os resultados não são gratificantes, o veto do projeto de lei os 

fizeram recordar quão difícil é essa luta para a comunidade surda mesmo hoje com as leis 

que já existe há muitos anos assegurando os direitos, na efetivação ela tem sido contrária. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Surdos. Libras. Educação de Surdos. Sociedade. 

  

 

INTRODUÇÃO 

A educação de pessoas surdas é um tema que vem ganhando destaque na 

sociedade, pesquisadores vem estudando e pesquisando quais as melhores estratégias de 

ensino para a pessoa surda, esse acontecimento vem se fortificando. Um marco 

importantíssimo na educação de surdos foi o reconhecimento da Língua Brasileira de 
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Sinais LIBRAS, com sua origem na Língua de Sinais Francesa criada por Eduard Huet, 

o mesmo fundou a primeira escola para surdos no Brasil, o INES (Instituto Nacional de 

Educação de Surdos) no ano de 1857 (GODOI; SANTOS; SILVA, 2013).  

Segundo dados do IBGE (2017), “São cerca de 10 milhões de surdos somente no 

Brasil - isso é o equivalente a quase 5% da população brasileira. Ainda segundo dados do 

último censo (IBGE, 2010) são aproximadamente 5,7 milhões de brasileiros surdos ou 

que apresentam algum tipo de deficiência auditiva. 

Uma grande parte dos surdos brasileiros têm dificuldades em compreender o 

português, isso ocorre por conta de dois fatores, o primeiro é que é próprio da gramática 

da língua portuguesa a fonologia que é área em que se estuda o sistema sonoro e isso é 

algo inexistente na língua de sinais por ser uma língua visual-espacial, que dificulta a 

assimilação pelos sujeitos surdos, o outro fator seria porque o português não é a língua 

materna dos surdos dificultando assim mais ainda sua aquisição. 

De acordo com o Decreto nº 5.296/04, no capítulo, artigo 5º, “pessoa com 

deficiência auditiva é aquela que tem perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 

2.000Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 2004).  

As políticas públicas para a educação de surdos embora não seja um tema tão 

recente assim, apresentam fortes características de um processo árduo e tardio, embora 

existam algumas leis que asseguram, na prática não tem ocorrido a efetivação. Políticas 

públicas podem ser compreendidas como: 

 
Um emaranhado de normas, processos e arranjos institucionais 

mediados pelo direito, sendo este um elemento constitutivo, intrínseco 

a tais políticas. Nesses termos, o direito é objetivo, arranjo institucional, 

vocalizador de demandas ou ferramentas de políticas públicas 

(COUTINHO, 2013, p. 182). 

 

Dessa maneira, essa pesquisa teve como objetivo investigar como o poder 

executivo tem colaborado para a educação de surdos no município de Apodi-RN, levando 

em consideração um número relevante de pessoas surdas ou com deficiência auditiva que 

residem neste município. 

Em 2002, os surdos brasileiros conseguiram uma grande vitória: sua língua foi 

reconhecida oficialmente a nível nacional. A Lei de Libras, Lei Nº 10.436, 24 de abril, 

foi aprovada, instituindo a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, por meio de decreto 

do Congresso Nacional e sanção da presidência da república, como segunda língua oficial 

do Brasil (BRASIL, 2002).  

O reconhecimento da Libras como segunda língua nacional teve importância em 

vários fatores, o primeiro deles foi o de propiciar a inclusão social, viabilizando a 

comunicação entre pessoas surdos e ouvintes, como foi citado anteriormente, existe um 

número relevante de pessoas surdas no Brasil ou com alguma dificuldade auditiva, essa 

efetivação além de respeitar a língua materna dos sujeitos surdos ao mesmo tempo está 

se concretizando na práxis de acordo com Paulo Freire (1987) seria a teoria no caso a lei 

que existe e a prática em um mesmo viés. 

O sujeito surdo necessita da Libras para se comunicar, pois os mesmos não tem a 

modalidade sensorial auditiva do sujeito ouvinte e sua percepção está 

inquestionavelmente relacionada ao espaço visual, ver o sujeito surdo como diferente e 

não como deficiente como a concepção visão sócio antropológica vem ressaltar, talvez 

ainda seja um conceito distante da sociedade em que estamos inseridos. 
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A surdez nesta perspectiva deve se afastar da ideia de condição ou de 

um atributo a um ouvido deficitário e/ou de deficiência – definida como 

insuficiência e/ou incapacidade para aprender por outras vias sensoriais, 

que não o da audição – representa um desafio aos que circulam pelos 

espaços educacionais. Entretanto, reconhecê-la como diferença implica 

a luta pela consolidação da educação dos surdos nesta etapa de 

educação (BOSCO; MARTINS; GIROTO, 2012). 

 

De acordo com os dados apresentados pelo IBGE (2010), é necessário advertir 

sobre a importância de uma educação inclusiva e inovadora, onde se possa efetivar as 

políticas públicas para o sujeito surdo, em que se tenham projetos voltados para inclusão 

social que os mesmos saiam da teoria e aconteçam de fato na realidade, facilitando a 

inserção dessas pessoas na sociedade em que pertencem. 

Nessa perspectiva, este trabalho definiu um objetivo geral que guiaram a 

investigação, foi o de observar e verificar o andamento das políticas públicas voltadas 

para a comunidade surda no município de Apodi-RN, a pesquisa definiu como objetivo 

específico registrar os principais acontecimentos históricos da educação de surdos nesta 

cidade. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO DE LIBRAS 

 

Conforme o censo realizado pelo IBGE em 2010, aproximadamente 9, 7 milhões 

de brasileiros possuem deficiência auditiva (DA), o que representa 5,1% da população 

brasileira. Logo, é extremamente importante discutir e analisar as políticas públicas 

educacionais voltadas para as pessoas surdas.  

No Brasil muitas leis já foram criadas, mas poucas são as efetivadas. Por isso, a 

presente temática tem como objetivo conscientizar a sociedade e a comunidade sobre a 

respeito dos seus direitos, pois não havendo atenção e cobrança da sociedade é possível 

que o poder público não atente para as necessidades dos mesmos. 

Políticas públicas educacionais de um modo geral podemos entender é tudo aquilo 

que o governo faz pela educação, propondo melhorias e a permanência dessas pessoas em 

diversos espaços sociais, vagas para pessoas deficientes em concursos, a promoção de 

acessibilidade à cadeirantes, intérprete de Libras em sala de aula, acessibilidade 

arquitetônica, comunicacional todas essas são exemplos de promoção de políticas 

públicas. 

O atual cenário educacional, mais especificamente voltado para a educação de 

surdos, já apresenta alguns avanços consideráveis na legislação brasileira. A título de 

exemplo, temos o decreto 5.626/2005 que tem regulamentação da lei de 2002 (BRASIL, 

2002) que traz temáticas de grande importância como: a inclusão de Libras como 

disciplina curricular, além da formação de profissionais professores, instrutores e 

tradutores/intérpretes de Libras, o uso e a difusão da língua de sinais e o ensino da língua 

portuguesa como segunda língua. Conforme apresenta o artigo 3° do decreto: 

 
A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério em 

nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia, de instituições 

de ensino públicas e privadas do sistema federal de ensino e dos 

sistemas de ensino dos Estados do distrito federal e dos municípios 

(BRASIL, 2004) 
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Além do conhecimento a respeito de legislação, é necessário que algumas medidas 

sejam tomadas, uma delas seria que os brasileiros atentassem para que as leis de fato 

"saíssem do papel", uma segunda medida seria interessante que houvesse algum tipo de 

fiscalização para a concretização da mesma, algum órgão poderia ficar responsável por 

essa delegação. Outra medida fundamental é que a própria sociedade, família desses, 

passem a cobrar aos responsáveis, pois esse é um papel coletivo e não individual  e pelo 

fato  de termos o conhecimento que é um direito garantido a comunidade surda. 

Outra lei fundamental é a Lei nº 5.016, de 11 de janeiro de 2013 (BRASIL, 2013) 

que estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas 

educacionais voltadas à educação bilíngue para surdos, essa é uma política pública 

indispensável, onde esse sujeito deve aprender a Libras e Língua Portuguesa em escolas 

regulares proposta fundamentada por Ferreira Brito (1995) por volta dos anos 80, hoje 

devem ser implantadas e implementadas no âmbito do distrito federal, e de outras 

providências. 

Além do decreto existem outras normativas que regem a educação de surdos que 

merecem destaque, algumas bem recentes, como a lei de N° 13.146, sancionada dia 6 de 

julho de 2015, trata-se da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) essa veio para somar com as demais onde ressalta 

a importância do tradutor intérprete de Libras quando atuar em graduação e pós possuir 

graduação com habilitação na área da tradução. 

O decreto assegura ainda que além de garantir a educação dos surdos, deve 

garantir também o direito à saúde das pessoas surdas. Portanto, apesar desses avanços, a 

realidade do surdo ainda está muito precária, pois, boa parte deles ainda não tem acesso 

à escola e não dominam a língua de sinais. Como transcreve o artigo 28 do decreto 

5.626/2005: 

 
Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem 

incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a 

viabilizar ações previstas neste decreto prioritariamente as relativas à 

formação, capacitação e qualificação de professores (BRASIL,2004). 

 

No caso do Decreto nº 5.626/05, construído a partir de um conceito de educação 

bilíngue que tem como fundamento a diferença sociocultural dos surdos e a língua de 

sinais como base para todo o processo educacional, observa-se a presença do conceito de 

inclusão em apenas dois momentos, os quais, se postos em diálogo, podem dar a dimensão 

do que se defende quando se fala em inclusão.  

A concepção de inclusão presente no decreto traz como marca a necessidade de a 

educação de surdos a ser compreendida de forma distinta do que vem ocorrendo 

historicamente na educação especial e, é necessário pensar uma educação bilíngue para 

os sujeitos surdos em escolas regulares onde os esses aprenderam ao mesmo tempo a 

Libras como primeira língua e o português escrito como segunda língua. Conforme a 

análise aqui apresentada, também nessa política. 
 

METODOLOGIA 

 

Para desenvolvermos esse trabalho, utilizamos a metodologia documental que 

segundo Joaquim Severino (2007) é aquela em que os pesquisadores utilizam documentos 

legais, além de fotos, jornais, filmes entre outros. Utilizamos pesquisa documental tem 

como objetivo criar novos conhecimentos nos sujeitos, bem como discutir e entender os 

fenômenos que nos rodeia cotidianamente, descobrir o porquê eles acontecem, como 
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propõem também nos fazer uma análise auto reflexiva sobre os impactos que esses podem 

causar sejam eles negativos ou positivos. 

Como técnica de pesquisa, utilizamos entrevistas semiestruturadas com 

profissionais da área e legisladores além de realizarmos um levantamento bibliográfico 

de algumas leis que regem essa normativa, além da investigada PL 136/17, a lei 13.146 

de 6 de julho de 2015 que propõe a tratar do estatuto da pessoa com deficiência, lei um 

pouco recente que veio para somar,  a lei 10.436/02, uma das primeiras a ser efetivada 

que trata da oficialização da língua de sinais utilizada pelas comunidades surdas no Brasil; 

e a lei MEC/SEESP. e a Lei nº 5.016, de 11 de janeiro de 2013 que estabelece diretrizes 

e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à 

educação bilíngue para surdos que trata do ensino do português e da Libras em um mesmo 

processo, a serem implantadas e implementadas no âmbito do distrito federal.   

 Fizemos essa pesquisa com o objetivo de identificar a estrutura normativa que 

rege a temática investigada: “A educação de surdos”, e para isso fizemos uma auto 

reflexão no intuito de saber mais sobre as Leis existentes, se elas realmente estão 

assegurando os direitos das pessoas surdas, porque sabemos existem muitas além dessas 

apresentadas anteriormente, porém buscamos verificamos se de fato estão sendo 

efetivadas na prática. A abordagem apresentada buscou verificar a atuação do poder 

executivo diante as políticas públicas municipais com relação a educação de surdos, tendo 

como principal referência a oposição do projeto de lei PL 136/17 elaborada pela vereador 

Charton Rego. 

Ademais, este trabalho definiu um objetivo geral que foi o de observar e verificar 

o andamento das políticas públicas voltadas para a comunidade surda especificamente 

nas escolas do município de Apodi-RN,  e como objetivo específico foi o de registrar os 

principais acontecimentos históricos da educação de surdos nesta cidade, bem como os 

que contribuíram para o avanço como também os que apresentam retrocesso, vestígios 

ainda enraizados do congresso de Milão. 

 

PROJETO DE LEI 136/17 - UMA OMISSÃO DE DIREITOS 

 

O projeto de Lei N° 136/2017, instituiria a obrigatoriedade da inclusão da língua 

brasileira de sinais (Libras) no currículo escolar no âmbito do município de Apodi-RN. 

A lei foi criada no dia 26 de novembro de 2017 pelo vereador Charton Rego. O foco da 

mesma está em incluir a Libras na grade curricular das escolas e instituições de ensino da 

rede municipal de Apodi, em que a mesma se baseou na Lei n° 10.436, de 24 de abril de 

2002 (BRASIL, 2002). 

A proposta do projeto de lei entrou na pauta da sessão no dia 07 de dezembro 2017 

para votação na câmara municipal de Apodi, e em uma sessão histórica para a comunidade 

surda e para os profissionais que fazem parte da área da Libras, o projeto de lei 136/2017 

foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Essa aprovação foi muito 

importante nesse primeiro momento, pois finalmente a sociedade estava reconhecendo a 

importância da inclusão e relevância desse projeto no que diz respeito às possibilidades 

de trabalho para os profissionais da área e a acessibilidade desse ensino, não somente para 

pessoas surdas, mas para os ouvintes também uma possibilidade de aprender essa língua 

que é fundamental.  

É importante destacar a participação da comunidade surda de Apodi, como a do 

instrutor de Libras Sebastião Gurgel de Morais, representante surdo da comunidade surda 

apodiense, que ali fazendo uso da tribuna da câmara contou um pouco da sua história de 

vida, dificuldades e frustrações enquanto aluno surdo que necessitava do sistema público 
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para a sua efetiva participação social, assim como relatou sobre sua escolaridade de que 

não teve intérprete de Libras em nenhuma série durante seu período escolar, infelizmente. 

No final da sua fala o mesmo destacou a alegria e gratidão pelo projeto que para 

ele significa um passo importante para os surdos de Apodi e para as futuras gerações. A 

tradutora/intérprete de Libras, Tamires Cristina, também fez uso da tribuna ressaltando a 

importância do projeto da autoria do vereador Charton Rego, e ainda pediu ao prefeito 

que se sensibilizasse para que o mesmo fosse aprovado.    

A sessão ainda foi abrilhantada com as presenças e ações de alguns estudantes 

apodienses dos cursos de Letras-LIBRAS da UFERSA, campus Caraúbas-RN que entram 

para história dos trabalhos legislativos apodienses, uma vez que esta foi a primeira sessão 

legislativa  com a presença de profissionais da área e tradutores / intérpretes de Libras. 

Por fim, o Vereador Charton agradeceu e destacou as participações dos 

professores ali presentes: a Netinha Fernandes, Caubi Tôrres, Acaci Viana, Carlos 

Antônio e dos presentes em todo o processo de criação e elaboração da PL 136 /2017. O 

vereador Charton Rêgo relatou ainda quais motivações o levou a desenvolver tal projeto, 

ressaltando a importância da UFERSA Campus-Caraúbas - onde cursa Letras-Inglês - que 

lhe proporcionou os primeiros contatos com a Libras e com a comunidade surda, além da 

experiência em uma igreja evangélica, onde pode observar e refletir sobre a postura de 

Sebastião Augusto (surdo) enquanto participava de um culto onde não se tinha a 

acessibilidade. Logo, podemos refletir com a fala do vereador que “a experiência de se 

colocar no lugar do outro é um mecanismo poderoso que deve sempre nos levar a pensar 

do quanto podemos participar do bem estar de nossos semelhantes”, assim o mesmo 

concluiu. 

Agora o Projeto de Lei e encaminhado para o poder Executivo onde terá até 45 

dias para decidir pela sanção do mesmo, passados os 45 dias, exatamente no dia 25 de 

janeiro de 2018 a comunidade surda de Apodi, juntamente com os profissionais da área 

de Libras recebem a notícia que o projeto de lei que visa a inclusão de Libras nas escolas 

públicas do município tinha sido vetado pelo então prefeito do município de Apodi, o sr. 

Alan Silveira, alegando não haver demandas de alunos surdos na rede municipal e que o 

mesmo iria gerar um gasto desnecessário, como afirmou à imprensa. Mesmo depois do 

veto do prefeito, o projeto de lei seria encaminhado para votação na plenária da câmara 

municipal de Apodi novamente e para que o veto não prevalecesse, eram necessários o 

voto de 9 dos 13 vereadores presentes.  

Infelizmente, por questões políticas entre os partidos de situação e oposição o veto 

do prefeito permaneceu, o vereador que elaborou o projeto era da oposição, podemos 

assim inferir e acreditamos que então deve ter alguma relação, pois sabemos do potencial 

desse projeto e a repercussão que o mesmo teria. Inexplicavelmente, a maioria dos 

vereadores que antes votaram a favor do projeto de Libras, 05 dos vereadores da situação 

agora votou pela permanência do veto, fazendo com o projeto dessa continuidade. Isso 

devido à regra regimental que prevê uma maioria qualificada de 2/3 dos vereadores. 

Assim, precisaríamos de 8 votos contra 4 para alcançar essa maioria.    

Para a comunidade surda e todos ali presentes que lutam pela inclusão social e os 

direitos da minoria aquela sessão foi comparada como o congresso de Milão, onde os 

sujeitos surdos não tiveram seus direitos resguardados. Um sentimento de decepção e 

frustração estava transmitindo no olhar de cada um, depois de tantos anos de luta, de 

tantas conquistas, de Leis que asseguram esse direito na prática, infelizmente foi 

diferente, mais uma vez os mesmos tiveram seus direitos básicos à educação e a inclusão 

social negados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O desenvolvimento da pesquisa baseou-se no projeto de lei PL 136/17 elaborada 

pelo vereador Charton Rêgo, que foi aprovado por unanimidade em primeira instância, 

porém, é vetado pelo prefeito do município com a justificativa de que não existe demanda 

suficiente de alunos surdos no município, que inevitavelmente tornamos a dizer que as 

marcas do congresso de Milão ainda vivem impregnadas em nossa sociedade. 

Sobre a educação dos surdos, num primeiro momento da história da humanidade 

este era visto como um ser incapacitado e a muitos anos foram proibidos de usar sua 

língua, uma vez que obrigados a oralizar. Vários foram os conceitos formulados e 

propostos no sentido de, a princípio apenas educar o surdo e, posteriormente, surge à 

preocupação de integrá-lo ao meio social. A partir de então alguns modelos de educação 

para surdos foram surgindo, porém muitos não deram certo. Atualmente a proposta mais 

pertinente para educação de surdos é a bilíngue onde esse sujeito aprende as duas línguas, 

a língua portuguesa e a Libras no mesmo processo de aprendizado e preferencialmente 

em escolas regulares. 

 Nessa perspectiva, pode-se dizer que esse estudo é de extrema relevância, pois 

por meio do mesmo conseguimos verificar como tem sido o andamento das políticas 

públicas através do poder executivo para a educação de surdos no município de Apodi- 

RN, os resultados não são gratificantes, o veto do projeto os fizeram recordar quão difícil 

é essa luta para a comunidade surda mesmo hoje com as leis que já existem há muitos 

anos assegurando os direitos, mas na efetivação ela tem sido contrária. 

           Este trabalho procurou trazer, para a comunidade surda uma contribuição 

significativa, onde mostramos através de relatos como o poder executivo do município 

pesquisado se porta diante a educação de surdos, de maneira clara e objetiva o poder 

executivo não tem mostrado interesse em efetivar a Libras nas grades curriculares das 

escolas municipais de Apodi, tendo em vista a justificativa explanada acima pelo atual 

prefeito. 

           Neste contexto, considerando as políticas municipais é algo bastante recente fixada 

na teoria, e com pouco tempo de aplicação prática, pode-se deduzir que as propostas para 

educação dos surdos no Brasil não está devidamente consolidada, desprovida de estudos 

que possam acompanhar circunstancialmente os avanços e propor novas alternativas para 

o aperfeiçoamento englobando as diversas correntes de pensamentos que felizmente são 

afloradas no país. Contudo, temos ainda um longo caminho a percorrer, essa é uma luta 

árdua e contínua, para que todos possam ter acesso à educação de qualidade. E com isso 

um mundo mais igualitário. 
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