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APRESENTAÇÃO 

 

O Simpósio de Educação Inclusiva do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação – CEPAE- da Universidade Federal de Goiás é um evento bienal de 

formação em docência inclusiva que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão no 

diálogo da educação básica com as diversas licenciaturas da UFG e de outras IFES. 

É um evento gratuito que tem se materializado como um importante espaço de 

divulgação do conhecimento científico na área da educação especial e inclusiva no 

centro-oeste brasileiro. Este Simpósio é fruto do Projeto Educar na Diversidade que 

apresenta uma proposta coletiva de construção de uma educação escolar que 

respeita as diferenças e acredita no potencial de cada um, independentemente de 

qualquer deficiência. O objetivo é assegurar o processo de ensino-aprendizagem que 

promova o desempenho escolar por meio de um trabalho didático inclusivo, com 

metodologias diversificadas e uma mediação pedagógica que respeite as 

singularidades de cada um, sem qualquer distinção. Este projeto está vinculado ao 

Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade da Secretaria de Inclusão da UFG 

que propõe viabilizar, nesta universidade, um acompanhamento educacional inclusivo 

aos estudantes com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, por meio da 

eliminação/minimização de barreiras atitudinais, arquitetônicas, pedagógicas, 

informacionais e comunicacionais. O acompanhamento educacional aos alunos, no 

CEPAE, é articulado pela Comissão de Educação Inclusiva que busca promover 

ações educativas que envolva a todos, com orientações ao corpo docente, discente e 

a proposta inovadora de trazer os licenciandos da UFG, como bolsistas e voluntários, 

para desenvolver atividades de apoio na mediação pedagógica com estes alunos. 

Para os licenciandos vivenciar o dia a dia da sala de aula com o acompanhamento 

aos diferentes alunos e vivenciando as diversas práticas pedagógicas durante todo o 

ano letivo, traz um significativo enriquecimento docente na perspectiva inclusiva. Além 

de receberem formação em educação especial e inclusiva.  

A formação docente para a inclusão escolar de alunos com necessidades 

educativas específicas foi o foco da maioria dos trabalhos presentes no evento. A 

programação contou com conferências, palestras, minicursos, mostra de filmes 

voltados para a educação especial e inclusiva e apresentação de trabalhos. As sete 

edições anteriores do simpósio foram presenciais alcançando um representativo 

grupo de mais de quinhentos professores, graduandos, pós-graduandos, técnicos, 
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profissionais da saúde e comunidade externa interessados na abordagem da 

educação especial e inclusiva. Este ano o evento foi realizado em formato híbrido, ou 

seja, presencial e online. Presencial com alunos e professores do CEPAE, e à 

distância na maioria de suas atividades. Com isso alcançamos todo o Brasil via 

youtube da UFG Oficial, tendo mais de cinco mil e setecentas visualizações em 10 

atividades como conferências e mesas redondas postadas neste canal com 

acessibilidade para a comunidade surda por meio de intérpretes de Libras. A atividade 

presencial se configurou em rodas de conversa e Mostra de Filmes sobre o tema da 

inclusão escolar com todos os alunos do CEPAE, da Educação Infantil ao Ensino 

Médio. 

A Mostra de Filmes é uma atividade inovadora em eventos científicos e 

acontece em sua terceira edição neste simpósio.  Além de acontecer para os alunos, 

ela também foi realizada em modo online para todos os participantes inscritos no 

evento, O principal objetivo da mostra é o visionamento de filmes voltados para o tema 

da educação inclusiva e contribuir para a alteridade e à educação estética. A escolha 

de obras desse ano privilegiou a cultura surda, as questões de gênero no contexto 

escolar, as dificuldades de aprendizagem escolar e os depoimentos de alunos sobre 

seus sonhos e de como é estudar em uma escola especial. Cada sessão foi 

acompanhada de momento de debate após cada película, com professores 

especialistas em cinema e infância. 

 O tema “Pluralidade e diversidade em tempos adversos” buscou dialogar com 

os muitos desafios impostos pela pandemia à comunidade escolar e aos alunos 

público-alvo da educação especial e inclusiva. O distanciamento social exigiu toda 

uma reorganização escolar para pensar novas estratégias didáticas, domínio de 

tecnologias e adaptações possíveis para continuar incluindo a todos. Tais 

experiências foram apresentadas em palestras e trabalhos acadêmicos numa 

interessante vivência pedagógica. Pesquisadores importantes discutiram o tema do 

VIII Simpósio como o professor da Universidade de Alcalá na Espanha e também da 

Universidade de Mato Grosso do Sul, Professor Dr. Eládio Sebastian Heredero que 

em sua conferência de abertura apresentou a escola como um espaço de significativa 

troca de saberes, quando aquele que ensina, também aprende. Com maestria o 

professor Heredero trouxe o tema: DUA, desenho universal da aprendizagem para 

apresentar a importância de um currículo aberto e inclusivo para atender as diversas 

formas de aprendizagem dos alunos. Ele ressaltou que esta poderosa metodologia 
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amplia a oportunidade de desenvolvimento de cada estudante, eliminando as 

barreiras por ser um currículo que respeita a diversidade, é flexível e acessível a todos. 

O tema da diversidade e pluralidade foi contextualizado, de forma notável, também 

pelo ambientalista e escritor Ailton Krenak e a professora Vanessa Dalla Déa. Eles 

destacaram a importância do papel da escola na construção da cultura da alteridade 

e respeito as diferenças, considerando-as somente como diferença e não como 

deficiência com destaque para a importância das ações afirmativas no combate às 

desigualdades. Krenak nos trouxe importantes reflexões acerca das diferentes formas 

de padronização presente em nossa sociedade que desqualificam as diferenças e 

desrespeitam a singularidade humana. Ele destacou a diferença como virtude que nos 

constitui em constelações, pluralidades, nada é igual e ampliou o debate chamando a 

atenção para a diversidade presente em todas as formas de vida do planeta nos 

levando a remover as pedras da indiferença. Ser diferente é o que nos constitui e ser 

diverso é o que nos faz ser tão especiais. 

E importante também salientar que as temáticas sobre o respeito as diferenças, 

inclusão escolar e formação de professores estiveram presentes na maioria dos 

trabalhos que compõem este e-book e estão organizados em cinco sessões 

temáticas: formação docente e educação inclusiva, inclusão e direitos humanos, 

inclusão e ensino, recursos metodológicos na inclusão e inclusão e as tecnologias da 

informação e comunicação. São trabalhos inéditos, frutos de pesquisa e projetos 

educacionais voltados para a escola inclusiva e a construção de uma sociedade mais 

justa. 

E, por fim nosso especial agradecimento aos membros da Comissão de 

Educação Inclusiva pela organização deste evento e à direção do CEPAE/UFG. 

Também nossos agradecimentos ao apoio da Adufg e a FUNAPE/UFG, sem o qual 

seria impossível a realização deste simpósio.  

 

 

 

Cláudia S. G. Barreto Bezerra 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE 

GOIÁS: DESAFIOS E A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

JESUS, Antônio Marcos Cardoso de 

 

A presente pesquisa tem como temática o estudo da Educação Especial no 

Estado de Goiás, especificamente na Rede Estadual. Os desafios para que haja uma 

Educação Inclusiva, que de fato inclua o estudante nas atividades acadêmicas e que 

haja a socialização deste, tanto na escola e na sociedade; a formação adequada aos 

docentes que atuam com o Ensino Especial e como formações a estes profissionais 

são desafios a serem superados na rede estadual de ensino do Estado de Goiás. 

Este trabalho inicia com um debate bibliográfico sobre a história da Inclusão, 

assim como as leis que regulamentam essa modalidade, como a Declaração de 

Salamanca (1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e o 

Decreto 7611/2011 que aborda sobre o Atendimento Educacional Especializado. E na 

sequência é analisado os desafios para o Ensino Especial em Goiás, em que foram 

feitos estudos de casos em quatro escolas da rede em Goiânia, Aparecida de Goiânia 

e Hidrolândia. Diversos autores, com MANTOAN (2003, 2008, 2010), MAZZOTA 

(1996), CARVALHO (2005), PEREIRA (2007) e SASSAKI (1998), dentre outros, 

discutem esta temática com convicção de que indivíduos com necessidades 

educacionais especiais devem estar inseridos num contexto escolar e aponta 

vantagens quando isso acontece. 

O objetivo geral é compreender a legislação que regulamenta o Ensino Especial 

no Brasil e em Goiás e os desafios para uma inclusão de qualidade em Goiás. 

Especificamente, buscamos compreender as conquistas e as lutas por um sistema 

educacional inclusivo de qualidade, que realmente inclua e sem discriminação. Para 

tal, conhecer o perfil dos profissionais que atuam nessa modalidade se faz necessário, 

assim como, reconhecer a realidade na escola e os desafios no labor cotidiano. É 

necessário também conhecer o trabalho do Departamento de Inclusão, da Secretaria 

Estadual da Educação e suas ações para a efetivação do trabalho.
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A pesquisa iniciou com o conhecimento da legislação acerca do Ensino Especial 

e sua história no Brasil e em Goiás. Após essa etapa, iniciou o estudo de caso nas 

escolas estaduais: conhecendo os estudantes da inclusão, os profissionais de apoio 

à inclusão, os professores regentes, a metodologia de trabalho da equipe e por fim, 

foi elaborado um questionário para que esses profissionais pudessem refletir sobre 

sua prática na Inclusão. Conhecer o trabalho do departamento de Inclusão e suas 

ações para a melhoria do Ensino Especial em Goiás foi feito através de entrevista com 

a coordenadora de inclusão. Por fim, foi feito um cruzamento de dados e foi traçado o 

perfil do Ensino Especial em Goiás, seus avanços e desafios. 

Esperamos que os resultados sejam positivos, pois acreditamos que para se 

tenha uma Educação Inclusiva Positiva é necessária à construção de uma prática 

cooperativa de todos os envolvidos no ensino-aprendizagem, proporcionando a 

organização de serviços multiprofissionais e o compromisso dos gestores estaduais, 

professores e a família que juntos, possam desenvolver um trabalho com significado 

e para a vida desses estudantes. 

Trabalhar na perspectiva inclusiva significa respeitar os diferentes saberes e 

como disse Mantoan, (2003) educar para a inclusão consiste em rever paradigmas e 

quebrar preconceitos, sendo necessária uma mudança no modelo educacional. A 

inclusão nunca ocorrerá enquanto a sociedade se sentir no direito de escolher quais 

serão incluídos. É necessário um novo olhar, ter uma prática pedagógica reflexiva, 

posicionar-se diante dos momentos conflituosos de forma consciente, buscando uma 

educação comprometida com a realidade apresentada e com as responsabilidades de 

todos os envolvidos no processo educacional definidas. 
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 O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO NO TRATO DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA: ANÁLISE EM UM CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

CAETANO, Kevin Magalhães 

 

Questiona como os estágios obrigatórios das licenciaturas em EF têm 

contribuído para a formação/discussão da educação inclusiva. Objetiva identificar as 

contribuições e os limites do estágio da EF na perspectiva da educação inclusiva. 

Nas últimas décadas, as discussões sobre o papel formativo do estágio 

obrigatórios têm alcançado um debate acerca da educação especial e inclusiva 

(MANTOAN, 2003; CAMPOS, 2009). A formação de professores de Educação Física 

(EF) comunga de limitações quanto à formação na perspectiva da inclusão e 

acessibilidade, ao menos no âmbito dos estágios (SOUZA, 2019) 

Apoia-se na abordagem qualitativa com princípios da pesquisa documental 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986). Parte-se na análise dos estágios III e IV (96 horas cada) 

ofertados no Ensino Remoto de um curso de licenciatura em EF de uma universidade 

federal.  

Composta por onze estudantes, a turma foi dividida em duplas e/ou trios 

inseridos em 8º anos (A e B) do Colégio de Aplicação da mesma instituição, sendo 

que no 8ºB havia um estudante com necessidade educacional específica, com 

Síndrome de Down. Os dados analisados correspondem à fragmentos do 

ensino/regência na perspectiva das práticas de inclusão. 

As regências foram realizadas de forma síncronas e assíncronas organizadas 

com as professoras orientadoras e supervisora. O conteúdo de ensino foi Jogos 

Regionais e Mundial. Muitas mudanças no planejamento e ação ocorreram em função 

das necessidades educacionais observadas na primeira atividade, especialmente, no 

8ºB. Em decorrência das adaptações, privilegiou-se as discussões sobre o conceito e 

definição de jogos, ampliação do repertório e resgate cultural. 

 

Levando em conta o eixo temático Jogos, houve uma preocupação em 
como dividir o tema durante as aulas, o que abordar, como abordar e 
como incluir o aluno com Síndrome de Down nas atividades, levando 
em conta que ele está em processo de alfabetização (Relatório I).
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O estágio contribui à percepção da docência como uma conjunção complexa 

delineada pelos múltiplos contextos na escola, em que cabem as ações de 

planejamento, implementação do plano e avaliação na perspectiva da inclusão. Todas 

as ações tornam-se ainda mais desafiadoras, face à garantia de estratégias didático-

pedagógicas inclusivas, conforme o trecho: 

 

Obtivemos ainda a dádiva de conhecer o discente que possui 
síndrome de down, que mesmo com todas as suas dificuldades 
apresentava sempre com muita determinação todas as atividades 
propostas. Por meio disso, desenvolvemos uma valorização mais 
significativa da essência da educação na vida de cada um (Relatório 
I). 
 
 

Mesmo com as contribuições, os desafios saltaram na medida que se apresentou 

aligeirado na formação: 

 

[...] um desafio específico encontramos no 8ºB, o de elaborar 
atividades individualizadas ao aluno com síndrome de Down. 
Acreditamos que a “barreira” estava em nós, por já não conhecermos 
os estudantes e ainda por não termos enfrentado essa situação 
(Relatório II). 
 
 

Disto emerge a reflexão de que os períodos de estágios foram insuficientes na 

perspectiva da formação inclusiva, uma vez que não contemplaram conhecimento 

teórico-práticos suficientes para assegurar aos futuros professores domínios  

Compreende-se que os cursos de formação de professores, em que enfatizamos 

a EF, precisam receber um olhar especial e diferenciado para trabalhar com as 

necessidades educacionais específicas, de modo que os currículos enfatizem ações 

à formação dos acadêmicos no atendimento, ainda que parcial, da Inclusão da Pessoa 

com Deficiência. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INCLUSIVA: MATERIAL VOLTADO PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

HARAMI, Fabiana Fernandes 
FARIA, Elisabeth Cristina de 

JÚNIOR, Marcos Antonio Gonçalves 
 

 

Esse trabalho apresenta o produto educacional desenvolvido a partir da 

dissertação de mestrado Inclusão na Educação Profissional: um estudo de caso sobre 

a formação docente para atuar com alunos com deficiência1, do Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 

à Educação da Universidade Federal de Goiás – PPGEEB/CEPAE/UFG. 

O produto foi estruturado a partir dos resultados da pesquisa, considerando, 

portanto, o cenário da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), uma vez que a 

maioria dos docentes dessa modalidade de ensino não possui uma formação 

pedagógica ou preparo específico para atuar com alunos com deficiência. Portanto, a 

EPT carece de materiais para apoiar o trabalho docente, desde a compreensão do 

tipo de deficiência até tecnologias assistivas e recursos disponíveis. Sendo assim, 

esses docentes necessitam de subsídios básicos, informações e orientações que 

visam proporcionar condições de igualdade de aprendizado para todos os alunos, 

independentemente de suas limitações e condição física. 

Portanto, foi elaborado um livro no formato de e-book, intitulado Educação 

Profissional Inclusiva2, o qual aborda os tipos de deficiências, legislações e sugestões 

de materiais para aprofundar as reflexões sobre a temática. 

O livro digital, apoiado pelos aportes da pesquisa, tem como referencial para a 

sua construção, Freire (2015) e Saviani (2008), Mantoan (2015), Tardif (2014), 

Kuenzer (1993) e Cordão & Moraes (2017). Estas referências subsidiaram os estudos 

e reflexões sobre trabalho, educação profissional e educação inclusiva. Tendo em 

vista que o público-alvo são os professores da EPT, o referencial teórico trouxe 

importantes contribuições referente à temática abordada.

 
1 Disponível no link: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/11930 Acesso em 21 de maio 2022. 
2 Disponível no link: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643319. Acesso em 21 de maio de 

2022. 
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Assim sendo, o objetivo do produto educacional é contribuir com o trabalho 

docente, sensibilizando os professores da educação profissional a respeito da 

inclusão, compartilhando materiais e sugestões, a fim de proporcionar reflexões e 

informações para esses professores repensarem seu planejamento, no intuito de 

oferecer ambientes de aprendizagem que visem atender cada aluno de acordo com 

suas particularidades. De modo que possa aperfeiçoar sua prática pedagógica na 

perspectiva da educação inclusiva. 

Após a coleta e análise dos dados, realizada na pesquisa, foram identificadas as 

necessidades dos docentes pesquisados em relação à formação profissional de 

pessoas com deficiência. Com isso, o produto educacional será destinado aos 

docentes de qualquer modalidade de ensino, equipe educacional, bem como ao 

público em geral que tenha interesse pela temática da educação inclusiva. 

Como resultado, a pesquisa identificou que a maioria dos professores 

participantes reconhecem que não estão preparados para atender com qualidade os 

alunos com deficiência, seja decorrente da falta de preparo específico, formação 

pedagógica, sobrecarga emocional ou falta de apoio das instituições de educação 

profissional, que nem sempre oferece condições adequadas para receber esses alunos e 

acompanhar o trabalho docente. 

Almejamos que tal produto educacional, contribuam para sensibilizar instituições 

e professores sobre a importância da inclusão e a urgente necessidade de sua 

adequação. Logo, ao proporcionar um apoio ao trabalho docente, consequentemente, 

contribuiremos também para que os alunos com deficiência tenham seus direitos 

respeitados, que tenham acesso aos cursos de formação profissional, recebam um 

ensino de qualidade que os possibilitem a inserção no mercado de trabalho e possam 

enfim exercer uma profissão com dignidade. 
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MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA INCLUSIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO 

DE CASO 

MARIANO, Ana Caldas 

 O trabalho da Comissão de Educação Inclusiva do CEPAE é multidisciplinar, 

todo aluno englobado pelo núcleo passa por uma avaliação diagnóstica, de modo que 

alunos com Necessidades Educacionais Específicas graves necessitam de currículos 

próprios. O propósito é estabelecer objetivos e metodologias adequadas às 

capacidades, interesses e dificuldades do aluno. 

A inclusão é um direito resguardado pelo Estado. O foco da educação inclusiva 

é a socialização dos sujeitos, o convívio, aspirando a inclusão, não somente a 

integração. Para tal, dentro do espaço escolar, o aluno com deficiência carece de um 

ambiente formativo e contemplativo.  

De acordo com Barreto (2014), nem todos os alunos com TDAH tem 

dificuldades escolares e esse transtorno não tem nenhuma relação com a 

competência intelectual do aluno. Alguns estudantes podem precisar de adaptações 

curriculares, assim é necessário que haja diversidade metodológica.  

No que concerne ao TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade), 

este se apresenta em três subtipos em que se predomina: a desatenção, a 

hiperatividade/impulsividade, ou o tipo combinado. (BARRETO, 2014). Dessa forma, 

a atenção no desempenho escolar pode ser alterada, de modo significativo, por esse 

transtorno. Os tipos de atenção (a seletiva, alternada e sustentada) podem ser 

prejudicadas caso o TDAH não seja acompanhado de forma adequada. Entretanto, o 

principal prejuízo é justamente os estereótipos de desinteresse ou indisciplina, quando 

na verdade o transtorno afeta suas relações interpessoais e ocupacionais. 

         Capellini (2018) aborda em seu livro, estratégias e metodologias que priorizem 

a aprendizagem cooperativa e o reconhecimento dos princípios de igualdade e 

diversidade. Professores e alunos devem interagir de forma horizontal, aceitando as 

diferenças e buscando alternativas para a educação, na busca por efetivar leis e 

direitos. 

         A adaptação curricular deve conter objetivos e atividades claras, almejando a 

inserção. O professor é intermediário do processo, alargando o conhecimento com
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 atividades amplas, a variar desde jogos, vídeos, músicas à estudos dirigidos, duplas 

construtivas; com metodologias planejadas e focadas no aluno. O objetivo é descobrir 

o que é reforçador para cada um.  

O presente trabalho propõe demonstrar questões primordiais para o aluno com 

deficiência em sala de aula. São elas: a proximidade do professor; a interação entre a 

equipe multidisciplinar; atividades lúdicas, dinâmicas, com comandos objetivos e de 

curta duração; recursos audiovisuais; pausas; organização dos materiais com 

etiquetas e textos sublinhados. Sendo assim, o professor deve se atentar à 

diversidade, traçando estratégias de ensino-aprendizagem que contemplem a todos. 

(CASTRO & SOUZA, 2020). 

O objetivo deste é relatar a experiência do acompanhamento individualizado a 

um estudante com Necessidades Educacionais Especiais, durante o período de aulas 

remotas, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 

Federal de Goiás - UFG.   

A partir dos debates efetuados no Núcleo de Educação e Comissão Inclusiva, 

e do diário pedagógico da mediação, a pesquisa de cunho qualitativo, intenciona 

relatar a experiência durante o Modelo Emergencial Remoto, empregado na pandemia 

de 2020/2021/2022.         

Durante o período de aulas remotas, o tempo e o espaço escolar foram 

readaptados. Logo, a proximidade, o contato presencial e o ambiente da sala de aula 

foram substituídos, distanciando o aluno do professor e da turma, da vivência escolar. 

Para um aluno com TDA/H, se desvincular de seu ambiente e dos distratores como 

celular, televisão, barulhos externos etc., e se concentrar em uma atividade é um 

desafio.  

Para que o aluno tivesse uma boa apreensão das temáticas e dos conteúdos, 

o método utilizado foi fazê-lo assistir a vídeos curtos, com imagens, para que ele 

anotasse o que entendesse e, posteriormente, pudéssemos discutir. As atividades 

com textos foram lidas em conjunto, durante a mediação online, com pausas para 

discussão e assimilação, além de terem sido grifadas as palavras e conceitos mais 

importantes, para que ao fim o aluno pudesse retomar o que leu de forma breve e 

focar no principal para responder o solicitado. 

Nesta atividade de pesquisa na internet, o objetivo era abordar: Incêndios 

criminosos nas florestas, agronegócio, mudanças climáticas extremas e indígenas. 

Discutimos e escrevemos juntos durante a mediação. Ao final, pedi para ele passar a 
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limpo em seu caderno, devido ao TDAH, o aluno escreve com mais pressa, 

confundindo letras e tende a não reparar tanto em vírgulas. O resultado foi esse: 

 

Figura 1 - Atividade de carta argumentativa sobre meio ambiente e sustentabilidade. 
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Figura 2 - Atividade redigida pelo aluno. 

 

 Ao tratarmos do tema “racismo” e sabendo que ele se interessa por Rap, propus 

que escrevêssemos sobre uma música do Racionais MC’s, usando mais uma vez a 

internet como ferramenta de apoio e pesquisa. A segunda parte da atividade era sobre 

“escrevivência” e ele relatou o que viveu com um amigo: 
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Figura 3 - Racismo e rap. 

 

Figura 4 - Escrevivência 
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A adesão do aluno se deu de forma incompleta, pois ocorreram diversas 

ausências em momentos síncronos, devido a conflitos internos e pressões do mundo 

do trabalho por já ser maior de idade. Dessa forma, os resultados, apesar de 

satisfatórios, preocupam a longo prazo. Com a utilização dos vídeos e da ferramenta 

de controle de velocidade da plataforma do Youtube, o aluno conseguiu maior 

autonomia para a realização de anotações de atividades. Contudo, nas matérias de 

Física e Matemática, por possuírem conceitos e fórmulas abstratas, o aluno apresenta 

maior dificuldade, apesar de ser muito bom na tabuada; o que curiosamente não 

ocorre nas disciplinas de Química e Biologia, as quais ele apresenta maior facilidade, 

provavelmente devido a objetividade destas. Já na área de humanas e línguas, os 

debates próximos à realidade são fundamentais, mas deve-se levar em conta como a 

escrita e leitura de um aluno são afetadas pelo TDAH. 

O processo educativo deve potencializar o sujeito, levando em consideração 

suas singularidades; reconhecendo e respeitando as diferenças, o objetivo deve ser 

que todos aprendam. A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), no artigo 3, 

garante a igualdade de condições de acesso e permanência, sendo a educação um 

direito para todos. A educação especializada é complementar à rede regular de 

ensino. O serviço de apoio deve contar com salas de recursos multifuncionais; para 

isso, o ambiente escolar deve conter a estrutura, o sistema e a metodologia adequada. 

Ser inclusivo vai além da abertura à socialização, ou de ajuda individualizada, as 

políticas urbanas e físicas são fundamentais, assim como as adaptações. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: PERSPECTIVAS PARA UMA FORMAÇÃO 

DOCENTE INCLUSIVA 

 

PEREIRA, Thauane Cristine Branquinho 
PEIXOTO, Reginaldo 

 

A inclusão, apesar de possuir um histórico de grandes vitórias pelas lutas que 

enfrentou para ser aceita e reconhecida, ainda hoje sofre com a falta de preparo físico 

e humano nos ambientes públicos, como as escolas, a falta de preparo e capacitação 

dos profissionais designados a atender pessoas com deficiências é visível, 

principalmente entre os professores. Neste sentido, entra em cena a necessidade da 

formação inicial e continuada de professores, que necessitam se capacitar para 

receber em sala de aula alunos público-alvo da Educação Especial. 

Quando ouvimos falar em educação de qualidade é para todos, logo surge o 

questionamento se de fato este ensino existe, e se é realmente para todos. 

Principalmente, porque estudiosos como Mantoan (2003), vêm constatando por meio 

de inúmeras pesquisas o quanto a formação inicial e continuada de professores para 

a Educação Especial ainda deve ser revista e melhorada, para que haja de fato nos 

ambientes escolares, a inclusão de deficientes, atendimento especializado e o ensino 

de qualidade. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica a fim de avaliar como está 

sendo tratado o tema sobre inclusão e formação docente. Como resultados espera-se 

que a inclusão seja realmente aderida nos espaços públicos inclusive os escolares, 

com um preparo adequado e de qualidade aos docentes, para que eles possam 

atender com qualidade o seu público-alvo, alunos da Educação Especial. O aporte 

teórico consultado foi por meio de: Mantoan (2003); Araujo (2017); Morin (2003); 

Pletch (2011). 

Obrigatoriamente, em nível nacional, houve mudanças nos currículos das 

licenciaturas, mas não podemos afirmar que, com isso, houve inclusão escolar para 

todos os sujeitos público-alvo da Educação Especial – os deficientes, por isso, ainda 

é cedo para afirmar que a educação no Brasil é um direito de todos. Compreendemos 

que se trata de um direito que tem sido respaldado e ganhado visibilidade. Portanto, 

para atuar em situações desconhecidas, é necessário um preparo específico desde a



30 
 

 

 formação inicial do professor, para que o mesmo aprenda a viver com a diversidade, 

a ambiguidade e a obscuridade em seu ambiente de trabalho. 

De acordo com Morin (2003, p. 99), “não se pode reformar a instituição sem uma 

prévia reforma das mentes, mas não se podem reformar as mentes sem uma prévia 

reforma das instituições”. Com isso o autor nos mostra a importância de os currículos 

de licenciaturas caminharem lado a lado com a realidade escolar e, 

consequentemente, que a escola também reveja pontos necessários a serem 

mudados, para que haja um elo entre ambos, e surjam bons resultados que saciem o 

ensino e o aprendizado em comum. 

Pletch (2011, p. 49) complementa dizendo que: “faz-se necessário a garantia de 

formação inicial e continuada, tempo de interação e planejamento conjunto aos 

professores que trabalhem com os alunos com deficiências, bem como a todos os 

profissionais da unidade escolar”. Neste sentido podemos ver como possibilidade nos 

currículos de formação inicial o estágio de observação e acompanhamento no dia a 

dia escolar, porém, não está seguro que ao realizar estágio o licenciando terá a 

possibilidade de contar com a presença de alunos público alvo da Educação Especial 

em sala, e nem que todas as instituições formadoras ofereçam o estágio como prática 

curricular. 

Sobre o que se espera dos cursos de formação de professores, Araújo (2017, p. 

111) ressalta que: 

 

Os cursos de formação para professores especialistas têm que 
trabalhar para que os futuros docentes sejam vistos como 
pertencentes ao ambiente escolar e precisam entender que seus 
conhecimentos de forma descontextualizada e sem articulação dentro 
da escola não levarão a uma educação de qualidade. 

  

Estar preparado para atender, ensinar e trabalhar com alunos da Educação 

Especial, ou seja, o professor especialista necessita estar capacitado para atender às 

diversas necessidades educacionais especiais e são os responsáveis para apoiar, dar 

o suporte e orientação necessária aos professores generalistas. 

Os cursos de licenciatura ou de pós-graduação poderão formar os futuros 

professores com maior preparo para a atuação na educação especial, preparando-os 

para a realidade escolar. As perspectivas para que haja de fato inclusão em todos os 

espaços públicos e privados inicialmente devem-se às políticas públicas, porém, na 
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atualidade e realidade em que vivemos, principalmente por nossos governantes, nos 

entristece e nos faz questionar, será que realmente teremos um futuro de fato inclusivo 

e que ofereça educação de qualidade e igualitária a todos? Esperamos com 

esperança que futuros governantes olhem para este lado da educação e da Educação 

Especial. 

Portanto, trata-se de um caminho longo e árduo, que parcialmente já está 

trilhado, no entanto ainda há muito que se fazer, inclusive lutarmos para uma formação 

inicial e continuada de qualidade e contra os retrocessos no campo das políticas 

educacionais. 
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UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE INCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

DE SOROCABA 

 

SOARES, Isabela Cristina Zocca 

 

Mediante a urgência em conhecer os desafios que incidem na implementação 

de políticas de ação afirmativa, sobretudo aquelas envolvendo a inclusão das pessoas 

com deficiência no mundo do trabalho (LANCILLOTTI, 2003; LEME, 2015), a presente 

pesquisa, em andamento, tem como objetivo investigar as condições de trabalho dos 

funcionários com deficiência que atuam nas escolas da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Sorocaba – SP. Busca-se identificar e caracterizar os trabalhadores com 

deficiência que atuam no referido contexto, assim como analisar as condições de 

acessibilidade e a relação desses profissionais com o trabalho, a fim de conhecer as 

suas percepções sobre as possibilidades e os entraves que permeiam a realização da 

atividade laboral. Para tanto, adota-se uma metodologia qualitativa pautada no 

processo de descrição-interpretação. Trata-se de um estudo exploratório, cujos 

procedimentos envolvem pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário. Para a 

pesquisa bibliográfica foram utilizadas as seguintes bases de dados: Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações, Google Acadêmico e SciELO. A pesquisa foi 

realizada a partir de três composições de palavras chaves, as quais consideramos 

caracterizar a temática proposta, sendo elas: (1) pessoas com deficiência, inclusão 

social e mercado de trabalho; (2) história, inclusão e mercado de trabalho e; (3) 

pessoas com deficiência, funcionário público e inclusão. O período selecionado foi de 

2000 a 2020. O questionário é elaborado a partir de um aplicativo de gerenciamento 

de pesquisa (Google forms), e contém cerca de 15 questões objetivas e dissertativas, 

abrangendo as seguintes dimensões: caracterização dos participantes em relação à 

formação e à atuação profissional; caracterização das condições de trabalho nas 

escolas; percepções dos trabalhadores sobre o desenvolvimento da atividade laboral. 

Os participantes da pesquisa são os trabalhadores com deficiência que atuam nas 

escolas da rede pública municipal de ensino de Sorocaba-SP. Do total de 54 

trabalhadores serão selecionados aqueles que tiverem interesse e disponibilidade em 

participar da pesquisa. Os resultados parciais do estudo, os quais dizem respeito à
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 pesquisa bibliográfica, indicam que a partir de 2006 começa a ser produzido trabalho 

de pesquisa que se refere, mais propriamente, à temática da inclusão das pessoas 

com deficiência no mundo do trabalho. Ao longo dos anos, mesmo que de maneira 

tímida, é possível observar um aumento na produção científica. Entretanto, ainda são 

escassas pesquisas nessa temática. Há uma significativa lacuna na produção 

científica em relação à inclusão de trabalhadores com deficiência que atuam no 

contexto escolar. Percebe-se, assim, a urgência em conhecer os meandros das 

condições de desenvolvimento do trabalho desses profissionais no espaço da 

instituição escolar, sobretudo no contexto de profunda adversidade e precariedade 

que estamos vivendo, marcado pela pandemia do coronavírus (coronavirus disease 

2019). 
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LIBRAS E CULTURA SURDA E SUAS DIFERENTES FILOSOFIAS DE ENSINO 

 

RODRIGUES, Gustavo Fernandes 

 

A Libras é uma língua viso-espacial, sendo assim o canal de percepção e 

transmissão linguística também, diferente dos ouvintes que é oral-auditiva, dessa 

forma possui inúmeras especificidades que demonstram quão multifacetada é 

(OSTERMANN; GUIMARÃES, 2019). É realmente difícil para nós ouvintes 

compreender todas essas especificidades, e uma das formas de compreensão é 

entender a história do povo Surdo e de sua língua, nesse trabalho; cujo está em 

andamento provém do pré-projeto para ingresso no programa de mestrado assim 

como das pesquisas atuais para conclusão dele; conheceremos brevemente sua 

trajetória com foco no Brasil. 

Duarte et al (2013) ressalta que na Grécia antiga, os indivíduos que tinham 

necessidades auditivas não eram considerados pessoas que possuíam um potencial 

para serem escolarizados. Eram, portanto, considerados inválidos e um incômodo 

para a sociedade. Já nas sociedades antigas, como no Egito e na Pérsia, Strobel 

(2008) relata que os surdos eram sujeitos enviados dos deuses, por viverem em 

silêncio, além de crerem que eles conversavam em segredo com os deuses em uma 

meditação espiritual. Esses exemplos evidenciam que a noção histórica de como os 

surdos eram vistos perpassa desde a discriminação ao ocultismo e misticismo. Isso 

reflete, claro, na forma que esses sujeitos foram educados. Para Sales (2013) a 

educação do surdo pode ser dividida em duas fases: na primeira o surdo é visto como 

não humano não podendo ser educado; e, na segunda fase ele é visto como pessoa 

e pode ser educado. 

No Brasil, existiu o Imperial Instituto de Surdos-Mudos, que foi criado por meio 

da Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857. Este instituto foi o marco inicial da trajetória 

do ensino de surdos no Brasil e foi construído a partir de iniciativa do Imperador Dom 

Pedro II e o professor francês Edward Hernest Huet (1822- 1882), que também era 

surdo, por essa razão a LIBRAS, em sua origem, tem grande influência da Língua de 

Sinais Francesa. 

O Congresso de Milão, em 1880 teve grande influência nas decisões de ensino 

a surdos naquela época, foi proibido na Europa o uso de sinais e a educação de
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 surdos se estabeleceu apenas por meio da oralização. Essas decisões refletiram no 

Brasil, e posteriormente o Instituto Nacional de Educação de Surdos que se baseava 

no sistema de ensino de Huet que utilizava sinais, passou a usar o método do 

Oralismo. 

Somente no final da década de 1970 que passou a ser utilizado um método 

chamado de Conhecimento Total ou Comunicação Total, de acordo com as palavras 

de Stewart (1993, p.118), a comunicação total pode ser concebida como: “[...] a prática 

de usar sinais, leitura orofacial, amplificação e alfabeto digital para fornecer input 

linguístico para estudantes surdos, a fim de que possam se expressar nas 

modalidades preferidas". Esta filosofia caracteriza-se pela utilização da língua de 

sinais, linguagem oral e outros meios utilizados na educação de surdos e entendidos 

como métodos que facilitam a comunicação. 

A inauguração de Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais–APAE e 

Institutos Pestalozzi em outras regiões do Brasil, as modificações provenientes da 

Constituição de 1988, e a Declaração de Salamanca (1994), contribuíram para que as 

propostas pedagógicas voltadas aos Surdos buscassem melhorias, com isso temos a 

abordagem do bilinguismo. Essa abordagem visa a utilização da Libras e do português 

no cotidiano escolar do aluno surdo. No bilinguismo, a Libras é considerada a primeira 

língua e o português, a segunda (DAMAZIO, 2007). Portanto, na história da educação 

de surdos, três filosofias foram difundidas: o oralismo, a comunicação total e o 

bilinguismo. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar através da história da cultura Surda e da 

Libras, suas especificidades, evidenciando os principais momentos decisivos 

perpassando as diferentes filosofias de ensino e a forma com qual elas interferem em 

como a população foi e é vista. 

A metodologia empregada neste trabalho é a revisão literária. Buscando através 

de pares, pesquisas, artigos e teses que debateram o assunto e permitisse maior 

aprofundamento ao tema. O método dialoga bastante com as premissas deste 

trabalho, considerando o caráter histórico que a revisão literária permite. 

O bilinguismo por pressupor que a Libras vem em primeiro lugar na educação de 

surdos, é a filosofia com maior aceitação perante os estudos atuais e por sua vez é a 

filosofia que melhor dialoga com os conceitos e a visão deste trabalho, e é nessa 

filosofia que a educação inclusiva no recorte da surdez deve ser trabalhada. A 
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educação para os Surdos precisa ser repensada, e dessa vez colocando-os no 

protagonismo de suas próprias histórias. 

Surdos ao longo do tempo foram impedidos de terem sua linguagem. 

Enxergando a mesma como ato humano, social e histórico, é desumano pensar em 

viver sem linguagem ou comunicação. Há uma enorme barreira linguística enfrentada 

pela comunidade surda, tanto para reconhecer como uma língua plena, quanto 

atualmente para ter acessos e ser inserida na sociedade. Esse trabalho é uma 

tentativa de diminuir essa barreira, e assim como construímos ela ao longo do tempo, 

podemos destrui-la. 
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O PERCURSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (MINAS 

GERAIS) 
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Esta pesquisa, que se encontra em desenvolvimento, tem como objetivo 

investigar o processo de constituição do acesso das crianças e jovens com Transtorno 

do espectro do autismo (TEA) à escola comum na cidade de Belo Horizonte (MG), 

considerando, para tanto, o fato de que o autismo foi sistematizado como quadro 

nosográfico nos anos de 1940 (KANNER, 1997[1943]), quando o acesso à escola 

ocorria de modo consideravelmente limitado para a maior parte da população e a 

escolarização de públicos considerados “especiais” ocorria fundamentalmente em 

classes e escolas especiais. Nesse percurso podemos perceber dois movimentos 

inaugurais que vão se entrecruzar décadas depois. O primeiro se refere à 

consolidação do autismo como um quadro que afeta a infância e que será abordado 

por diferentes áreas do conhecimento (BERCHERIE, 2001[1983]). O segundo diz 

respeito ao processo de delineamento do direito à educação que se constituiu de 

modo distinto para as crianças e jovens considerados “especiais” e aqueles ditos 

“normais” (JANNUZZI, 2006). A pesquisa se ancora em procedimentos qualitativos, 

tendo como referência conceitual a literatura do campo educacional, mais 

particularmente os estudos sobre TEA, Educação Especial e Psicologia. A hipótese 

de nosso estudo é que, na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), entre os anos de 

1980 e final dos anos de 1990, uma das formas de acesso das crianças e jovens 

consideradas autistas se dava por meio das “clínicas-escolas” que conjugavam oferta 

educacional ao atendimento clínico multidisciplinar. Nessas instituições, a oferta 

educacional não se caracterizava, necessariamente, como oferta de escolarização,
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 mas de atendimentos   orientados   por   uma   abordagem   clínico-pedagógica e/ou 

psicopedagógica. Essa hipótese se configura porque nesse período o poder público 

estabelecia acordos com clínicas privadas para que acolhessem crianças e jovens 

que não poderiam estudar nas escolas comuns e mesmo nas escolas especiais 

municipais que foram inauguradas no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 

(COELHO, 2003; AMARAL, 2021). Para o desenvolvimento dessa investigação está 

sendo realizada uma pesquisa documental (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009), 

envolvendo a leitura de textos e livros que discutam a escolarização desse público, 

documentos oficiais do município de Belo Horizonte, material produzido por 

associações voltadas para o atendimento de pessoas com TEA. Para efetivar o 

levantamento bibliográfico, foram definidos os seguintes termos de busca: 

escolarização, TEA, autismo, distúrbios globais do desenvolvimento, Belo Horizonte, 

inclusão escolar. As bases de dados consultadas foram: Scielo Brasil, Google 

acadêmico, site da Prefeitura de Belo Horizonte, em especial, a parte referente ao 

Diário Oficial do Município (DOM), site da Fundação João Pinheiro, Portal de 

periódicos da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

O grupo concentrou o levantamento no período de 1980 até 2000, mas foram 

encontrados poucos materiais. No DOM foram localizadas três referências, sendo 

uma datada de 1996 e duas de 1999. No Portal de periódicos da CAPES e no Google 

acadêmico, os resultados foram bastante similares e consistiram em artigos sobre o 

autismo, datados dos anos 2000. Na BDTD foram encontrados dois trabalhos. A 

pesquisa visa preencher lacunas na produção do conhecimento sobre a inclusão 

escolar dos estudantes com TEA, sua abrangência e desafios. 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL ESTADO DE PARÁ: UNA MIRADA SOBRE LA 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

NEBOT, Carmen Pined 

 

Según Couto y Delgado (2015), la inclusión de la salud mental infantojuvenil en 

la agenda de las políticas públicas nacionales se ha producido tardíamente, incluso 

en el campo de la salud mental, factor que contribuye a la comprensión de los dilemas 

que se afrontan actualmente en relación a la red de cuidados ofertada por el SUS para 

los autistas.  En el campo educativo existe un reconocimiento, por parte de muchos 

autores, de que las escuelas tienen un papel muy importante en los temas de salud 

mental durante la infancia (FARIA y RODRIGUES, 2020).   

El 27 de diciembre de 2012, fue sancionada la Ley nº 12.764, que “estableció la 

Política Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Trastorno del 

Espectro Autista”. Además de reconocer a las personas con trastorno del espectro 

autista (TEA) como “persona con deficiencia, a todos los efectos legales” (Ley nº 

12.764, § 2o), produce repercusiones en diversos campos, como en el ámbito 

asistencial, político/gestor, científico/académico, así como en el campo de los 

derechos básicos.  (OLIVEIRA, 2015). 

Notoriamente las políticas públicas se convierten en marcos legales que las 

definen y que establecen directrices, desde el nivel macro, en el ámbito de la Unión, 

hasta el micro, de los estados y municipios. 

En el caso de las políticas públicas dirigidas al TEA existen varias leyes, como 

la Constitución Federal de 1988, la Ley de Directrices y Bases de la Educación 

Nacional, la ley 13.146/2015 que es la ley brasileña de inclusión de las personas con 

deficiencia. En este sentido, la ley 12.764/2012, también conocida como Ley Berenice 

Piana, define al autista como una persona con deficiencia y con derecho a un 

acompañante especializado, siendo así, incluida en la Ley Brasileña de Inclusión, Ley 

13145/2015. 

Esa ley establece el derecho de los autistas a un diagnóstico precoz, tratamiento, 

terapias y medicación por el Sistema Único de Salud, el SUS. Además de eso, el 

acceso a la educación y la protección social, la igualdad de oportunidades en el trabajo
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 y servicios. Las personas con TEA están protegidas por leyes específicas como el 

Estatuto de las Personas con Deficiencia y la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Deficiencia (6.949/2000) y por la Ley Federal 

nº 13.977, de 8 de enero de 2020, denominada “Ley Romeo Mion”, que altera la Ley 

nº 12.764, de 27 de diciembre de 2012 (Ley Berenice Piana), y la Ley nº 9.265, de 12 

de febrero de 1996 (Ley de la Gratuidad de los Actos de Ciudadanía). 

Entre los derechos que tienen las personas con espectro autista está la 

educación inclusiva, la cual es un gran desafío, que consiste en la integración de estas 

personas en el sistema regular de educación con el fin de promover su aprendizaje 

(GOMES y TORAN, 2014; CUNHA, 2014; SILVA, 2012). Objetivo de aprendizaje que 

solo se consigue cuando la escuela asume que las dificultades de algunos alumnos 

no son únicamente de ellos, sino que son también causa del sistema de enseñanza, 

pues no solo los niños con deficiencia son excluidos, sino que también lo son aquellos 

que tienen algún problema en el proceso y no consiguen superarlo (RIBEIRO, 2020). 

Para que se produzca una verdadera inclusión de los alumnos con TEA en las 

escuelas es necesario que el profesor de la clase a la que asista conozca los métodos 

pedagógicos y psicológicos que le permitan resolver cualquier eventualidad que el 

alumno necesite. Esa inclusión no significa solo que el alumno con TEA este en la 

clase con otros alumnos sin ese problema, sino que debe producirse su interacción al 

ambiente escolar como un todo, en que este se estructure a las necesidades de esos 

alumnos tanto desde el aspecto físico como pedagógico. 

El número de alumnos con TEA matriculados en clases normales en Brasil 

aumentó un 37,27% en 2019 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS, 2019).  En el Estado de Pará, según las informaciones de la 

COEES/SEDUC – Coordinación Estadual de Educación Especial de la Secretaria de 

Estado de Educación de Pará, en 2019 el número de alumnos matriculados en las 

escuelas estaduales era de 1.100 alumnos. Cabe resaltar que esos datos son solo de 

las escuelas de la red estadual, luego ese número es mucho más significativo, ya que 

la enseñanza fundamental en el Estado está municipalizada. 

La movilización social llevó al Gobierno Estadual a aprobar en mayo de 2020, en 

medio de la pandemia del Covid19, la Política Estadual de Protección de los Derechos 

de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (Peptea) - Ley nº 9.6061, que creó 

el Sistema Estadual de Protección de los Derechos de los Autistas. Y en febrero de 
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2021 se aprobó la Ley Estadual 9.214/21, una conquista para la garantía de derechos 

de las personas con autismo en Pará. 

Un punto de referencia importante para el Estado de Pará, fue en octubre de 

2020, cuando el gobierno puso en marcha la Tarjeta de Identificación de las Personas 

con Trastorno del Espectro Autista (Ciptea), emitida por la Secretaria de Estado de 

Salud Pública (Sespa). En el mes de marzo de 2021, fueron entregadas 300 tarjetas 

de identificación. Con el documento, las personas con autismo pasaran a tener 

prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, en especial en las áreas 

de salud, educación y asistencia social. La entrega de este documento a las personas 

con TEA también le servirá al Gobierno estadual para la creación de la primera base 

de datos sobre autismo en Pará. 

Otra de las acciones del Estado de Pará para garantizar la atención 

multiprofesional a los autistas fue la creación, en diciembre de 2020, en el Centro 

Integrado de Inclusión y Rehabilitación (CIIR) del Núcleo de Atención al Trastorno del 

Espectro Autista (Natea) en Belém. El centro se está consolidando como centro de 

referencia para todo Brasil al ofrecer procedimientos basados en evidencias 

científicas. Hasta marzo de 2021, se realizaron 3.017 consultas en el local, cuya meta 

es ofrecer 300 consultas mensuales más de las que ya existían (ESCOLA DE 

GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, 2020). Los resultados son tan 

positivos que el gobierno del estado está pensando extender el servicio a otros 

municipios. También trabaja, la Coordinación Estadual de Políticas para el Autismo 

(CEPA), en la elaboración de manuales con orientaciones e informaciones y en la 

formación, por medio de un acuerdo de colaboración con la Escuela de Gobernanza 

Pública del Estado de Pará (EGPA), de empleados públicos en siete municipios 

paraenses. 

La educación inclusiva es un gran reto para el sistema educativo en su conjunto, 

al tener que incorporar importantes adaptaciones. Estas adaptaciones pasan por 

cambios en los currículos, reformulaciones de los espacios físicos de las escuelas, de 

los aspectos lingüísticos, de aumento de los recursos económicos y humanos y 

modificaciones en las estrategias didácticas. Todo ello pensando en las necesidades 

y características de cada sujeto, para que así puedan además de tener acceso al 

conocimiento condiciones para un desarrollo escolar. 

Sin olvidar las dificultades que la inclusión que es algo más que la integración 

supone para el sistema escolar en su conjunto. 
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Los alumnos con TEA requieren para su aprendizaje una atención continua y 

persistente, porque la imprevisibilidad en cada momento es grande y sin certezas, por 

ello se necesitan profesionales que apoyen el trabajo de los profesores y de materiales 

específicos y recursos.  

Si todas estas condiciones es difícil conseguirlas en grandes centros urbanos y 

capitales, más difícil es cuando nos alejamos de ellas. Sobre todo, si tenemos en 

cuenta que la mayor parte de las escuelas brasileñas no están preparadas para recibir 

y enseñar a los alumnos con deficiencias, al no tener ni infraestructuras ni equipos 

preparados para ello.  

Las leyes brasileñas sobre inclusión son muy avanzadas, pero como ocurre 

también en otros campos la implementación de ellas presentan muchas dificultades.   

Por ello no debemos olvidar lo que señalaba Werneck (1997): “evolucionar es 

darse cuenta que incluir no es tratar igual, pues las personas son diferentes! Alumnos 

diferentes tendrán oportunidades diferentes, para que la enseñanza alcance los 

mismos objetivos. Incluir es abandonar estereótipos”. 

Considerando el contexto presentado sobre la educación inclusiva y las medidas 

tomadas por el Gobierno del Estado de Pará para la atención a las personas con TEA, 

surge la siguiente pregunta: ¿la educación inclusiva implementada por el gobierno del 

Estado de Pará garantiza la atención a los TEA?  

Cabe destacar que el objetivo de esta investigación es describir a partir de las 

directrices de la política pública como está siendo implementada la educación 

inclusiva en el Estado de Pará, especialmente las dirigidas a la atención del Trastorno 

del Espectro Autista. Específicamente, el estudio toma como referencia la atención 

prestada en las escuelas estaduales de la USE 5/SEDUC.  

Para este trabajo hemos utilizado un enfoque cualitativo de carácter documental, 

descriptivo y exploratorio. La investigación documental nos permite investigar de 

forma indirecta, por medio del estudio de los documentos y datos producidos sobre el 

TEA tanto en Brasil como en el Estado de Pará, así como las entrevistas con actores 

de las escuelas permitirán desvelar y describir la atención a los alumnos. 

Esperamos con la investigación contribuir al campo de estudios sobre educación 

inclusiva, especialmente la dirigida al TEA, que amplie los saberes ontológicos y 

epistemológicos, así como contribuir a la toma de decisiones sobre políticas públicas 

dirigidas a la educación inclusiva por la gestión pública.    
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA VIDA DAS PESSOAS 

DEFICIENTES FÍSICAS PORTADORAS DE ESTOMIAS 

 

OLIVEIRA, Ana Lucia Alves de 

 

A pluralidade e diversidade manifestam-se de formas variadas e abrangem 

situações e contextos ainda desconhecidas por muitos. No Brasil estima-se que 

existam 46 milhões de pessoas portadoras de deficiência física (BRASIL, 2019), entre 

elas, as 400 mil estomizadas de várias faixas etárias (FIOCRUZ, 2021).   

Entende-se por estoma, a abertura de orifício no corpo resultante de cirurgia, 

mantido temporária ou definitivamente, causada por motivos diversos. Eles podem ser 

respiratórios (traqueostomia), digestórios (ileostomia, colostomia, gastrostomia) e 

urinários (urostomia) (DINIZ et al., 2020). 

 Apesar de ser considerada uma deficiência invisível, o estomizado ainda sofre 

o preconceito social (GARCEZ, 2017). A presença da estomia e uso de bolsa coletora 

podem gerar constrangimentos em locais públicos devido ao desconhecimento da 

sociedade (MELO, 2017). O preconceito compromete a inclusão na sociedade e 

consequentemente afeta sua dignidade. Espaços de educação informal e não-formal 

podem contribuir nos processos inclusivos dos estomizados. 

Referencial teórico: Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

(UNICEF, 2022) e Lei n. 13.146/2015 (BRASIL, 2015). Estimular reflexões sobre a 

inclusão dos estomizados na sociedade. 

A reflexão considerou como recorte norteador a dignidade e acesso aos direitos 

e fundamentou-se na DUDH (1948), Lei n. 13.146/2015 que instituiu a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) e literatura sobre estomia e 

espaços de educação inclusiva.  

A DUDH (1948) preconiza que a dignidade e a igualdade de direitos aplica-se a 

todos os seres humanos (UNICEF, 2022), assim como a Lei 13.146 (BRASIL, 2015). 

Todavia, pessoas portadoras de estomias enfrentam no seu cotidiano, situações de 

exclusão comprometendo sua dignidade. Espaços educativos informal e não-formal 

ainda são subutilizados para a educação inclusiva de estomizados. 

A exclusão resulta em impactos psicológicos, como baixa estima, desistência de 

estudos, preconceito no trabalho e lazer e reclusão em domicílio (BRASIL, 2021). O
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 enfrentamento das mudanças e adaptações físicas, geralmente, é acompanhado de 

preconceitos e situações limitadoras pelo desconhecimento da sociedade (GARCEZ, 

2017). Espaços que favoreçam a inclusão em atividades sociais como educação, 

trabalho e lazer são importantes para garantir direitos fundamentais previstos na 

DUDH.  

A educação informal tem potencial para inclusão dos estomizados. Ela envolve 

socialização pela família e amigos, e ainda espaços da comunidade (clube, igreja...) 

e meios de comunicação (LIMA, et al. 2019). Também são necessárias abordagens 

para aprendizagem política dos direitos individuais; capacitação laboral; 

sensibilização para objetivos comunitários e resolução de problemas coletivos. As 

abordagens mencionadas podem fazer parte dos espaços de educação não-formal. 

Eles envolvem a participação da sociedade civil, estruturas colegiadas de participação 

social e movimentos de controle social (LIMA, et al. 2019). 

O acesso às redes de apoio e grupos sociais que favoreçam a aceitação da nova 

condição física torna-se fundamental. Eles ainda promovem a inclusão social da 

pessoa com a sua nova forma física, esclarece e apoia a pessoa estomizada no seu 

processo de adaptação (MORAIS, 2015). Além disso, estimula o empoderamento, 

autoconfiança e aprendizado por meio do compartilhamento de experiências com 

outras pessoas  que vivenciam a mesma  situação. Espaços como Associação dos 

Estomizados defendem, representam os direitos e dificuldades do estomizado e fazem 

parte de espaços não-formais 

As reflexões evidenciam a necessidade de políticas de educação inclusiva, de 

forma a melhorar o convívio social e a qualidade de vida dos estomizados. 

Abordagens em espaços de educação informal e não-formal sobre o assunto 

contribuem no combate ao preconceito e a invisibilidade da pessoa estomizada. Desta 

forma, torna-se essencial, o planejamento e desenvolvimento de políticas públicas que 

proporcionem a educação inclusiva em todos os espaços de convivências do 

estomizado. 

 

 

REFERÊNCIAS  

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
Regulamentação de artigos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência. 2015. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-



48 
 

 

temas/pessoa-com-deficiencia/acoes-e-programas/regulamentacao-de-artigos-da-lei-
brasileira-de-inclusao-da-pessoa-com-deficiencia. Acesso em 10 fev. 2022. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Censo demográfico de 2020 e o mapeamento das 
pessoas com deficiência no Brasil. 2019. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cpd/arquivos/cinthia-ministerio-da-saude. Acesso em 30 jan. 2022. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. 
Guia de atenção à saúde da pessoa com estomia. Brasília: Ministério da Saúde, 
2021. Disponível em 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atencao_saude_pessoa_estomia.p
df. Acesso em 01 fev. 2022. 
 
DINIZ, IV et al. Perfil epidemiológico de pessoas com estomias intestinais de um 
centro de referência. ESTIMA/Braz. J. Enterostomal Ther, v.18, .n.1, p. 1-7, e2620, 
2020. Disponível em: https://doi.org/10.30886/estima.v18.929_PT. Acesso em 05 
fev. 2022. 
 
FIOCRUZ. Dia Nacional dos Ostomizados chama atenção para o combate ao 
preconceito. 2021. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/dia-nacional-dos-
ostomizados-chama-atencao-para-o-combate-ao-preconceito. Acesso em 05 fev. 
2022. 
 
GARCEZ, L. Inclusão como processo de modificação de estruturas e Atitudes: os 
impactos da leitura relacional nos serviços à pessoa com deficiência na perspectiva 
dos Direitos Humanos. In: TUON, L; CERETTA , LB (org). Rede de cuidado à 
pessoa com deficiência. Tubarão: Copiart, p.59-88, 2017. 
 
LIMA, EI et al. O papel da educação formal, não formal e informal na formação 
política de mulheres educadora. Revista Pegada, v. 20, n.1, p. 273-86, 2019. 
 
MELO, MC. Vivência e experiência no cuidado da criança com estomia na 
perspectiva dos familiares e dos professores. Tese (Doutorado - Doutorado em 
Enfermagem)-Universidade de Brasília, 2017. Disponível em: 
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23669/1/2017_ManuelaCostaMelo.pdf. 
Acesso em 10 fev. 2022. 
 
MORAIS, D. Mulher com ostomia: você é capaz de manter o encanto.7. ed. 
Goiânia: Kelps, 2015. 
 
UNICEF. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em 
10 fev. 2022.  
 
 
 
 



 
 

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR E ACESSIBILIDADE 

EM UMA ESCOLA PÚBLICA PARAENSE 
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O presente relato diz respeito à realização de um projeto sobre inclusão de 

pessoas com deficiência para alunos do ensino médio de uma escola estadual de 

ensino fundamental e médio, localizada na cidade de Belém, no estado do Pará, em 

que um grupo de alunos do curso de Psicologia do Centro Universitário do Estado do 

Pará (CESUPA) planejou e executou a ação. 

O conceito de inclusão pode ser compreendido como a promoção do acesso a 

direitos básicos às pessoas com deficiência, com a finalidade de igualar suas 

oportunidades aos demais na sociedade. Sobre a inclusão para com a escola, a 

legislação brasileira constitui a educação como direito da pessoa com deficiência, 

assegurando sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, 

desenvolvendo seus talentos e habilidades, segundo suas características, interesses 

e necessidades. A partir disso, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar 

e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoas com deficiência, 

colocando-as a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação (Lei nº 

13.146, de 6 de julho de 2015). Garantias de adaptação física e mental como reformas 

arquitetônicas, exercícios em grupo, recreações, são formas de incluir o aluno no 

ambiente escolar. Visto isso, a inclusão é discutida neste trabalho com enfoque na 

inclusão escolar. 

O objetivo do projeto foi realizar uma ação de sensibilização e conscientização 

sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência dentro do âmbito escolar. 

O público-alvo da ação foram alunos do primeiro ano do ensino médio, com idade 

entre 15 e 17 anos. Para o planejamento da ação foi realizada uma visita técnica à 

escola, na qual foi possível identificar as principais demandas relacionadas à temática
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 da inclusão. Além disso, realizou-se pesquisa bibliográfica para subsidiar 

teoricamente as atividades planejadas. A atividade foi realizada em outubro de 2019 

e contou com a participação de 11 alunos. Como estratégia utilizada para abordar a 

temática, foram planejadas 4 atividades que pudessem simular algumas limitações 

que pessoas com deficiência podem vivenciar no seu cotidiano. As atividades 

realizadas foram: 

1) eram amarrados os braços dos participantes e eles precisavam executar uma 

atividade manual; 2) os participantes tinham os olhos vendados e eram colocados 

perto de dois facilitadores da ação. Cada facilitador soprava um apito três vezes e os 

participantes precisavam responder a ordem que os apitos foram assoprados. 

Posteriormente, ainda com os olhos vendados, era solicitado que os participantes 

fossem posicionados em um círculo onde foram distribuídas no chão tampinhas de 

garrafa de plástico e os participantes tiveram que tatear para encontrar as tampinhas; 

3) os participantes tinham que aprender o nome de algumas cores em LIBRAS; eram 

apresentadas 5 frases em LIBRAS que continham as cores ensinadas e os 

participantes deveriam então jogar bolas de papel nas cores correspondentes aos 

sinais em cestos de lixo; 4) foi distribuído um jogo de raciocínio lógico de nível difícil 

de resolução, e era discutido como os mesmos se sentiam diante da tarefa. Essas 

quatro atividades eram realizadas em subgrupos, em forma de circuito. Após as 

atividades, os alunos facilitadores da ação promoveram uma palestra abordando a 

temática da inclusão. Ao final da ação, a equipe distribuiu para os alunos um formulário 

com o objetivo de levantar as percepções dos mesmos sobre a ação e a temática. 

A partir dos resultados do formulário, observou-se que o objetivo de sensibilizar 

e conscientizar sobre a importância da inclusão no ambiente escolar foi alcançado. 

Especificamente, 7 alunos de 11 responderam que participaram com vontade das 

atividades, assim como foram capazes de relacionar os temas tratados com a vida, 

enquanto que 9 de 11 consideraram que adquiriram novos conhecimentos. Quanto à 

avaliação final, 54% das respostas consideraram o desempenho da equipe como 

"excelente". 

Diante do presente relato, conclui-se que atividades vivenciais e lúdicas podem 

ser estratégias eficazes para sensibilizar e conscientizar alunos quanto à importância 

da inclusão das pessoas com deficiência. 
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De acordo com o Art. 1° da lei n° 13.146, aprovada em 6 de julho de 2015 é 

instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a 

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

liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e 

cidadania (BRASIL, 2015). A partir disso, os alunos do curso de psicologia do Centro 

Universitário do Estado do Pará (CESUPA) no ano de 2019 (segundo semestre letivo), 

tiveram como produto do projeto integrado (atividade avaliativa feita em conjunto com 

todas as matérias do semestre) uma gincana com o intuito de promover uma 

sensibilização acerca da inclusão de alunos com deficiência do ensino fundamental I 

do instituto E.E.E.F.M. Jarbas Passarinho em Belém do Pará.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos ressaltou fundamentos básicos 

que todo ser humano deve ter direito, como a igualdade e a liberdade, por isso a 

inclusão social se torna necessária para garantir esses direitos às pessoas com 

deficiência (PcD) (ONU, 1948). De acordo com Piaget no estágio pré-operatório ainda 

há a limitação do egocentrismo, neste as crianças tomam para si que todos pensam 

da mesma forma que estas, o que pode explicar o início da exclusão de alunos com 

algum tipo de deficiência (PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D., 2013). Além disso, o 

"circuito motor é importante para o desenvolvimento da coordenação motora global, 

coordenação motora fina, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, 

organização temporal e lateralidade” (MOLIM, J.; NORONHA, A. M. 2018) fato que 

explica a necessidade de adicioná-lo como atividade da gincana. Por fim, faz-se 

necessário a roda de conversa para a significação daquilo que foi vivenciado durante 

a gincana, como Paulo Freire bem explicita (1987, p. 45): “Se é dizendo a palavra com 

que, pronunciando o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como 

caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens.”
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Objetivos: Promover a sensibilização de alunos do ensino fundamental I sobre a 

necessidade de inclusão de PcD a partir de uma gincana que traria algumas vivências 

acerca das deficiências.  

Para a realização da gincana a turma foi dividida em três equipes e foram 

realizadas quatro atividades: 1) Circuito motor; 2) Explicação sobre deficiências e 

inclusão; 3) Mímica; 4) Roda de conversa sobre deficiência e inclusão. No circuito 

motor as crianças foram vendadas para realizar uma corrida de bastão que foi aplicada 

em dupla, uma guiava e a outra vivenciou a experiência de deficiência visual, em 

seguida as crianças tentavam acertar uma bola no bambolê apenas com a instrução 

vocal de outro colega. Na segunda atividade foi elaborado uma explicação de forma 

lúdica pelos coordenadores de cada equipe, a respeito das deficiências física, auditiva 

e visual. As equipes desenharam em cartolina uma história com o tema “diversidade”. 

Após isso, pedimos para o grupo contar a história. Na terceira atividade ocorreu o 

sorteio de cartões com palavras, objetos ou frases relacionadas a algum tipo de 

deficiência e uma criança representava por meio de mímica para outras adivinhar qual 

era a sentença. Por fim ocorreu uma roda de conversa dinâmica e interativa com todas 

as equipes, foi passando uma bola de mão em mão acompanhada de músicas infantis, 

a criança que ficava com a bola no momento em que a música parava, relatava a sua 

experiência na gincana.  

Foi possível ouvir os relatos da vivência adquirida em cada atividade, as crianças 

relacionaram com acontecimentos que já passaram no seu dia a dia. Nesse sentido, 

os indivíduos na roda de conversa, explicaram qual foi o sentimento e a sensação que 

PCD passam ao longo da vida. Logo, os resultados esperados foram alcançados com 

a gincana inclusiva; visto que os mesmos obtiveram novas percepções acerca da 

inclusão. 

Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que o interesse despertado por 

parte das crianças acerca do assunto abordado dentro do projeto foi notório, fazendo 

com que ocorresse a sensibilização a fim de que em situações do cotidiano elas 

possam ser agentes de transformação. Por meio da inclusão indireta, foram 

alcançados os resultados esperados, os quais eram de minimizar a segregação de 

PcD no ensino fundamental I E.E.F.M. Jarbas Passarinho, tendo em vista que por 

intermédio da participação e pelos novos conhecimentos aprendidos na atividade, os 

alunos puderam sensibilizar-se sobre a temática da inclusão e pensar sobre maneiras 
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em que a inclusão de PcD pudesse se tornar realidade no dia a dia em sala de aula, 

seja ela intelectual, física, auditiva ou visual. 
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CONCEPÇÃO DE CADEIRA ERGONÔMICA PARA PESSOAS COM 

CIFOESCOLIOSE A SER USADA EM AMBIENTE ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO 

 

LIMA, Yaçana 
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 BANDEIRA, Aleksandro Pontes 
 

A cifoescoliose refere-se a um deslocamento lateral (escoliose) e uma angulação 

anteroposterior (cifose) da coluna vertebral. Devido à complexidade de alguns casos, 

não são recomendadas técnicas cirúrgicas de correção (ABDULLAH et al., 2012). Por 

esse motivo, algumas pessoas com cifoescoliose (PC) necessitam de cadeiras 

ergonômicas para exercer suas atividades cotidianas, como frequentar escolas e 

universidades.  

Evidências científicas relacionadas a ergonomia e cifoescoliose ainda são 

incipientes e a maioria dos estudos encontrados focam apenas na escoliose 

(NEGRINI et al., 2018). No Brasil, inclusive, não há dados da incidência de 

cifoescoliose na população, dificultando a elaboração de projetos e políticas públicas 

para PC. Essa patologia é relativamente frequente, pois atinge cerca de 1% dos norte-

americanos (JAMESON et al., 2019).  

Os estudantes brasileiros permanecem na postura sentada, em média, por 

13,4h/dia (CAROMANO et al., 2015). Sendo necessária uma cadeira que atenda às 

particularidades dos estudantes com cifoescoliose (EC). Assim, será possível prevenir 

dores que possam levá-los a evasão escolar por não conseguir permanecer 

assentado por muito tempo. 

O objetivo deste estudo será analisar na literatura científica os parâmetros 

ergonômicos de cadeiras a fim de reunir itens relevantes para o desenvolvimento de 

cadeiras ergonômicas para EC. 

Realizaram-se buscas nas bases de dados PubMed, ELSEVIER e na literatura 

especializada. As palavras de busca foram: kyphoscoliosis, ergonomics e chair. 

Os estudos de cadeiras ergonômicas determinaram critérios de projeto não 

adaptáveis a EC, pois são genéricos, visam uma cadeira padrão que atende a média 

da população e, consequentemente, exclui os EC. Tais critérios da literatura são: 

encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteger a região lombar, 

ângulo mínimo de inclinação de 105 graus do encosto e altura do assento menor que 

a distância do joelho aos pés (BRASIL,2002; HARRISON et al., 2009).
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Os critérios projetuais necessários para atender aos EC são: presença de apoia-

braços e permitir inclinação do encosto e variação da altura do assento (IIDA E 

BUARQUE, 2016; MARQUES et al., 2015). Outrossim, para adaptação efetiva dos 

EC, o encosto deve permitir a acomodação do tronco, de modo a evitar áreas com 

concentração de pressão que geram dor (ZOLLARS,1996). 

Em estudo desenvolvido por Prestes (2011) para usuários de cadeira de rodas 

utilizaram-se ferramentas de digitalização 3D, usinagem CNC e termografia para 

medição e análise dos assentos e encostos personalizados a partir de dados 

antropométricos individualizados (DAI). Similarmente, a análise antropométrica 

acurada associada a recursos tecnológicos seria o caminho para atender às 

demandas dos EC. 

Este trabalho apresentou a necessidade de desenvolver cadeiras que atendam 

às particularidades dos EC. Ressalta-se que, nesse contexto, não haverá uma cadeira 

ergonômica padrão, pois o encosto deve considerar as especificidades de cada tronco 

cifoescoliótico. Para tal, devem ser utilizados encostos personalizados a partir de DAI. 
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INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: a experiência do CRAAF no Campus 

Metropolitano de Aparecida de Goiânia – UEG 
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SILVA, Yara Fonseca de Oliveira e 
 
 

Esse estudo tem como tema geral a inclusão na educação superior e, em 

específico, a discussão a respeito da educação especial inclusiva e das ações 

afirmativas na Universidade Estadual de Goiás (UEG). É uma experiência do processo 

de construção do Comitê Regional de Direitos Humanos, Acessibilidade e Ações 

Afirmativas (CRAAF), com vistas à promoção da acessibilidade e da inclusão do aluno 

com deficiência na UEG, entre outras questões. 

O CRAAF vem sendo estruturado com base em documentos legais. O primeiro 

deles é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que afirma que “a educação constitui 

direito da pessoa com deficiência, assegurado no sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis” (BRASIL, 2015, p.6). Para que essa inclusão aconteça no ensino 

superior, é necessário um trabalho coletivo de superação das barreiras que impedem 

a formação e a aprendizagem dessas pessoas ou que as colocam em desvantagem 

no processo de ensino. 

Essas barreiras podem ser “informacionais, comunicacionais, pedagógicas, 

instrumentais, metodológicas e atitudinais” (NUERNBERG, 2008, p.97). Para o autor, 

o investimento institucional em acessibilidade é um dos pilares principais para 

estruturar uma forte cultura de inclusão nesse nível de ensino. 

Outro documento que a experiência de construção do CRAAF também considera 

é a Constituição Federal (CF,1988), que garante a educação como um “direito de 

todos e dever do Estado e da família (...) 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” (Art.205); a “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” (Art. 206); cabendo ao Estado o 

dever de garantir essa educação por meio do “atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” ( Art. 

208).
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A partir desses artigos constitucionais e em conjunto com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996), a UEG, no seu Conselho Universitário, 

definiu a obrigatoriedade da construção e da implementação do CRAAF, por meio da 

Resolução nº 996, de 25 de maio de 2021, (CsU, 2021), nos termos do artigo 9º do 

Estatuto da UEG, aprovado pelo Decreto nº 9.593, de 17 de janeiro de 2020 – outro 

documento legal importante para a construção do CRAAF. 

Assim, estamos construindo, no campus Metropolitano, com sede em Aparecida 

de Goiânia, esse Comitê (CRAAF), vinculado ao “Núcleo Intersetorial de Direitos 

Humanos, Acessibilidade e Ações Afirmativas da Universidade Estadual de Goiás – 

NIAAF/UEG [...], órgão responsável por implementar e gerir a Política de Direitos 

Humanos, a Política de Acessibilidade e a Política de Promoção de Ações Afirmativas 

para discentes, docentes e servidores” (CsU, 2021), da instituição. 

Os objetivos do Comitê são: discutir a respeito da educação especial inclusiva e 

ações afirmativas; divulgar o trabalho realizado no âmbito do atendimento educacional 

especializado entre comunidade acadêmica da UEG e comunidade externa em geral; 

contribuir com a ruptura ou diminuição das barreiras atitudinais. 

O estudo de sua implementação se deu a partir de levantamento bibliográfico 

dos documentos legais já citados sobre educação especial e atendimento educacional 

especializado, especialmente CF de 1988 e a LDBEN n. 9.394 de 1996, bem como 

demais decretos, leis e artigos sobre a temática, inclusive os estatutos e resoluções 

da UEG. O processo de construção do CRAAF se deu pelo acompanhamento de 

alunos com deficiência, através de diário de campo e construção de um portfólio. 

São expectativas do Comitê: realizar palestras, grupos de estudos; criar projetos 

de extensão; divulgar, por meios físicos e virtuais, uma cartilha informativa sobre 

inclusão em forma de perguntas e respostas; elaborar um portfólio pessoal de cada 

aluno com deficiência, com informações sobre a evolução e os aspectos relevantes 

do estudante, produzido pelas professoras de apoio, com o apoio dos professores 

regentes e dos próprios alunos. 

O caminho a se percorrer para a sua consolidação ainda é longo, mas, com 

certeza, ele buscará garantir a acessibilidade ao ensino e ao ambiente dentro da UEG 

pela superação de barreiras, pela sensibilização com vistas à construção da 

conscientização da comunidade acadêmica, pela garantia e criação de ações 

afirmativas e pela escuta atenta às necessidades ditadas pelos protagonistas do 

próprio Comitê: os alunos com deficiência, entre outros. 
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PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E SEUS EDUCADORES 

SOBRE O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR: UMA REVISÃO DE ESCOPO 

 

GIL, Aniéli  
ALVES, Cristiane Paiva 

 

Ao passo que as políticas públicas educacionais, assim como as transformações 

na concepção sobre a pessoa com deficiência e seus direitos foram se consolidando 

historicamente, entendemos que ainda se faz necessário investigar sobre a realidade 

do processo de inclusão do estudante com deficiência, e as percepções dos 

envolvidos, já que o processo de inclusão escolar envolve a participação de diversos 

atores. Nesse sentido, a educação inclusiva favorece o acesso e a permanência de 

estudantes com necessidades específicas, o rompimento de barreiras de 

aprendizagem, assim como a troca que se estabelece, com o outro ao compreender 

e respeitar suas diferenças, permite o crescimento pessoal e profissional daqueles 

que estão envolvidos nesse processo (MODOLON, 2013).   

O presente trabalho tem por objetivo buscar compreender qual a percepção do 

processo de inclusão do ponto de vista de estudantes, educadores e familiares, uma 

vez que são “figuras” interdependentes no processo de inclusão (PANTALEÃO, et al., 

2015), considerando a educação infantil, o ensino fundamental I , II ao  ensino médio, 

sendo assim, se faz importante compreender os efeitos desencadeados desse 

processo do ponto de vista das pessoas que estão diretamente envolvidas. 

Para o presente trabalho, optou-se metodologicamente por uma Revisão de 

Escopo (scoping review), por se tratar de um estudo exploratório, de abordagem 

ampla sobre um determinado domínio da literatura, na qual visa mapear os conceitos 

chave, os tipos de evidências científicas e as possíveis lacunas existentes na 

produção de conhecimento (FILHO e NETO, 2021).   

Os principais resultados encontrados e incluídos no presente estudo somaram 

12 teses e dissertações, com prevalência de dissertações de mestrado com 83,3% 

das produções e apenas 16,3% de teses de doutorado, em relação ao volume das 

pesquisas, é notado que entre 2011 a 2014 concentra-se a maior produção de 

trabalhos encontrados; referente ao público de enfoque nota-se 50% de prevalência 

na contribuição dos profissionais da educação sobre suas percepções no processo de 

inclusão escolar de estudantes com deficiência, 25% do total de percepções de
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 familiares e responsáveis, seguindo de 16,6% sobre a percepção dos estudantes a 

respeito da inclusão escolar e apenas um autor trouxe a visão de educadores e 

familiares num mesmo estudo. Em relação ao conteúdo de cada estudo analisado fica 

evidente que as percepções sobre a inclusão e sobre o que se oferta para evolução 

da educação ainda estão bem abaixo do que seria necessário para a sua efetivação. 

São notadas fragilidades na raiz de todo esse processo, como visto na insuficiência 

de conteúdo acadêmico na formação do profissional, além da responsabilização do 

educador por falhas no sistema educacional. Outro fator a se considerar é sobre a 

percepção que se construiu e se solidificou historicamente sobre o imaginário da 

pessoa com deficiência, o que se confirma no relato ALVES e ALMEIDA (2021) onde 

salienta a padronização que as escolas ainda fazem ao descrever os aspectos do 

fracasso escolar da PCD, não sendo justo esperar um mesmo resultado do estudante 

com deficiência e sem deficiência, quando a própria escola não se constitui como 

democrática e inclusiva,  MORI et al (2020), na mesma perspectiva problematiza o 

fracasso escolar, em respeito às vivências não favorecedoras do contexto escolar no 

desenvolvimento do estudante com deficiência. Sobre a percepção de familiares, 

houve a prevalência de mães e avós nas entrevistas, ressaltando que na maioria das 

vezes o cuidado para com a PCD recai sobre a figura feminina, e na mesma 

proporção, a culpa por não ocorrer o que se espera com o cuidado, em concordância 

ao exposto por Fonseca et al. (2020), que faz uma apresentação sobre os aspectos 

que envolvem a sobrecarga do papel da mãe na atenção ao filho com deficiência 

intelectual. De forma geral constatou-se que é necessário ampliar os horizontes 

acerca do que entendemos e aplicamos sobre a inclusão escolar, e a urgência para 

as adaptações desse processo, somando forças das instituições de ensino, família e 

Estado.  

A escassez de investigações sobre a percepção do próprio aluno com 

deficiência, nos revela a hegemonia dos discursos sobre inclusão e a necessidade de 

considerar o lugar de fala desses sujeitos. 
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DESAFIOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO ENSINO 

REMOTO EMERGENCIAL 

 

NETO, João Carlos de Lima 

 

Neste resumo são propostas reflexões sobre as práticas pedagógicas no 

atendimento educacional especializado (AEE) aos estudantes público-alvo da 

educação especial no período do ensino remoto emergencial entre os anos de 2020 

e 2021. O relato sistematizado origina das práticas pedagógicas desenvolvidas pelo 

autor à frente da Sala de Recursos Multifuncional em duas escolas públicas da rede 

pública de ensino em Mato Grosso e objetivam discorrer sobre dois desafios postos 

às práticas inclusivas na educação básica neste período: a adequação curricular no 

processo de formulação das apostilas e o distanciamento e isolamento dos 

estudantes. Ainda que as Tecnologias da Informação e Comunicação tenham sido 

adotadas como alternativa para o ensino remoto emergencial, houve baixa adesão ao 

modelo por parte dos estudantes. Observa-se que a dificuldade na utilização das 

plataformas digitais de aprendizagem, associadas aos contextos socioespaciais dos 

estudantes, tem incorrido em sua pouca utilização e a adoção do formato apostilado 

para os estudos. Um dos principais desafios do Ensino Remoto Emergencial consiste 

em desenvolver o trabalho pedagógico apenas com a mediação da apostila (que por 

sua vez apresentam problemas relacionadas à sua elaboração) e a ausência do 

diálogo entre professores e estudantes. Neste contexto, pondera-se os diversos 

debates empreendidos nas escolas com vistas a tensionar o processo de elaboração 

das apostilas na tentativa de ultrapassar o caráter orientativo e burocrático das 

diretrizes estabelecidas (fonte, tamanho, referências e extensão da apostila) e 

sinalizar preocupações em relação à seleção, organização e apresentação dos 

conteúdos, avaliação da aprendizagem e adequação curricular (para os estudantes 

público-alvo da educação especial). Foram empreendidos esforços em orientar os 

professores no processo de adequação curricular (materializada nas apostilas) para 

atender às demandas educacionais específicas dos estudantes e, dentre os pontos 

de destaque nesse processo, adequação textual, apresentação de exemplos, 

observância das dificuldades dos estudantes, adoção de linguagens para 

apresentação e tratamento dos temas e conteúdos e processos de avaliação da 

aprendizagem. Apontou-se a preocupação com este processo de adequação
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 curricular que muitas vezes é confundido com simplificação ou substituição dos 

conteúdos por outros mais fáceis e não o é: adequação curricular é articular o currículo 

escolar e, neste contexto, as atividades curriculares, ao estudante de modo a 

favorecer o processo de construção de conhecimento, entendendo que de modo 

algum deve ser aceito um empobrecimento do currículo escolar e que o estudante 

público- alvo da educação especial precisa ter acesso aos conteúdos curriculares da 

turma de matrícula adaptados à sua realidade e etapa de desenvolvimento cognitivo. 

Outro ponto de inquietação é a eminente exclusão dos estudantes das práticas 

escolares. Observou-se indícios de um processo de exclusão destes estudantes e que 

se intensificou no decurso do ensino remoto emergencial. De fato, sob causas e 

fatores diversos (seja a dificuldade no manuseio das tecnologias ou sua ausência, a 

falta do acompanhamento durante as atividades) estes estudantes não têm 

participado das atividades síncronas, não ocorrendo quaisquer formas de contato ou 

processos de socialização, tendo sido deixados à margem do processo de ensino-

aprendizagem. Entende-se que o distanciamento dos estudantes em relação a 

escolas e suas práticas pedagógicas ultrapassou a fronteira das relações entre os 

sujeitos escolares (professores e estudantes) e tem incorrido no crescente 

distanciamento entre os estudantes e suas práticas escolares/formativas. Entendo 

que, utilizando da expressão cunhada pela professora Lígia Amaral (1998), estes 

estudantes, enquanto pessoa significativamente diferente, não passam em brandas 

nuvens e, no contexto de uma aula presencial, sua presença naquele espaço é 

notada, chama a atenção e confere nuances específicas ao trabalho pedagógico e ao 

convívio cotidiano entre os estudantes e professores. Neste período adverso observo 

um processo de isolamento destes estudantes, onde, por vezes, sua ausência não é 

notada e sua participação não é estimulada. 
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A APAE é uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção 

integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, possuindo uma atuação 

multiprofissional para a intervenção e reabilitação (APAE, 2021). A família pode 

chegar nesse espaço fragilizada emocionalmente e, portanto, necessita de 

acolhimento e apoio emocional (BRITO, 2019). Assim, é necessária uma intervenção 

educativa com a família para ajudar na evolução do quadro do usuário por meio de 

exercícios estimulatórios em casa. Logo, para que seja possível esse 

desenvolvimento e evolução na interação família-usuário da APAE Belém, no estado 

do Pará, foi planejado um treinamento com foco nesses responsáveis. 

O nascimento de uma criança traz desafios e exige adaptações dos 

responsáveis, tal processo se torna mais complexo quando se trata de um filho com 

desenvolvimento atípico (OLIVEIRA; POLETTO, 2015). A relação entre pais e filhos é 

determinante para o desenvolvimento de habilidades sociais e padrões de 

comportamento, pois os responsáveis são modelos comportamentais (RICHES, 1996; 

SILVA, 2000 apud CARDOZO; SOARES, 2011). 

O desenvolvimento das crianças atípicas é influenciado pela forma que os pais 

lidam com a deficiência (FIAMENGHI-JUNIOR; MESSA, 2007; ROBBINS et al. 2003 

apud SILVA; DESSEN, 2014). Pode-se perceber que alguns problemas 

comportamentais dessas crianças não estão necessariamente relacionados com a 

deficiência em si, mas à inadequação do comportamento dos genitores, que podem 

adotar uma prática educativa baseada na permissividade e superproteção (SILVA; 

DESSEN, 2014). Em vista disso, o engajamento dos pais no desenvolvimento dos 

filhos e um modelo adequado de parentalidade é necessário para maximizar aspectos 

socioemocionais e acadêmicos adequados das crianças (D’AVILA-BACARJI; 

MARTURANO; ELIAS, 2005; FLOURI; BUCHANAN, 2003, apud CIA et al., 2007).
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Objetivos: Favorecer a melhora da qualidade do relacionamento das crianças 

usuárias da APAE e seus cuidadores, frente aos comportamentos não adaptativos 

dessas, através do treino de habilidades sociais para os responsáveis. 

Metodologia: Aplicação de metodologia baseada no Programa de Treinamento 

de Pais em Habilidades Sociais (TP-HS) de Barkley (1997) aplicado por Pinheiro e 

colaboradores (2006), por meio de rodas de conversas semanais, com duração de 30 

minutos, utilizando linguagem coloquial e acessível (evitando a utilização de termos 

técnicos e complexos), sendo ministrado por profissionais capacitados da APAE. 

Dessa maneira, o programa tem a finalidade de orientar os responsáveis sobre a 

importância da motivação para que os filhos tenham comportamentos adequados, de 

identificar a causa de comportamentos desadaptativos e de aplicar procedimentos 

básicos para modificação desses comportamentos, baseado na Análise do 

Comportamento Aplicada. 

Com a aplicação do TP-HS adaptado, a partir das demandas existentes, a 

relação família-usuário será mais adequada, havendo uma melhora na comunicação 

e na interação social e assim, avaliar se as crianças e adolescentes apresentarão 

progressos e evoluções. Ademais, espera-se que o processo de treinamento 

adaptado às demandas existentes no contexto, juntamente com o manejo de um 

profissional capacitado, possa proporcionar, de fato, um aprendizado efetivo dos 

responsáveis. 

A existência de um treinamento de pais é imprescindível para que estes 

entendam a origem das dificuldades comportamentais das crianças e consigam 

manejar os comportamentos desadaptativos apresentados (ELDER et al., 2011 apud 

ANDRADE et al., 2016). Esse treinamento deve ser feito de forma adequada para que 

os pais possam, de fato, executarem o que foi aprendido nas intervenções (SILVA; 

SCHALOK; GABRIELSEN, 2011 apud ANDRADE et al., 2016). 
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INCLUSÃO EM FOCO: EXPERIÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO 
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EXTENSÃO 
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A educação das pessoas com deficiência numa perspectiva inclusiva foi um 

direito adquirido tardiamente, o que, por vezes, acarreta práticas desfavoráveis a uma 

vida e educação equânime (SANTOS et al, 2019). Embasado na Lei n° 13.146 

(BRASIL, 2015), o projeto de Extensão “Inclusão em Foco: Estudantes com 

Deficiência e Apoiadores na Universidade Federal da Paraíba”, objetiva minimizar os 

entraves experienciados por estudantes público-alvo da educação especial no 

contexto do ensino superior a partir das práticas de capacitação e empoderamento 

desses discentes e seus apoiadores dos diversos campi da UFPB, como também, 

outros interessados na temática. O objetivo deste trabalho é evidenciar as ações do 

projeto de extensão supracitado, a fim de disseminar experiências positivas no 

enfrentamento de práticas excludentes e capacitistas no âmbito do ensino superior 

(BEZERRA, 2021). Este projeto de extensão, o qual conta com 6 extensionistas, 2 

coordenadoras e 6 colaboradores, foi elaborado levando em consideração a pandemia 

estabelecida pela COVID-19, ocorrendo, por tanto, remotamente. Além dos encontros 

síncronos pelo Google Meet, utilizamos outros mecanismos digitais, a saber: 

Sigeventos (inscrição e certificação dos cursistas), Google Classroom (indicação de 

materiais e disponibilização da gravação dos encontros), e-mail (comunicados e link 

de acesso ao Google Meet), Instagram e whatsapp (interação e divulgação dos 

encontros a serem realizados), essa dinâmica teve como intuito garantir aos cursistas 

um leque de veículos de comunicação para uma melhor organização e interação de 

todos os integrantes. O curso iniciou em 14/05/2021 e, até o presente momento 

(Fevereiro de 2022) realizamos 4 módulos (8 encontros) em que se discutiu a respeito
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 das seguintes temáticas: Apoio à Estudantes com Deficiência no Ensino Remoto; 

Autocuidado e Educação Emocional; Ensino Colaborativo e Capacitismo, nos quais 

houve uma média de 60 cursistas frequentantes. Os demais módulos a serem 

executados até o mês de março de 2022 são: Métodos e Técnicas de Leitura e 

Interpretação de Texto; Dificuldades de Aprendizagem no Ensino Superior; Introdução 

à Pesquisa Científica; Produção e Adaptação de Materiais. Além dos encontros nos 

momentos síncronos do curso, nos reunimos periodicamente a fim de planejar as 

ações e produzir conteúdos para o Instagram, bem como desenvolver pesquisas, uma 

delas foi aprovada e apresentada na Mostra CE, elaboramos um vídeo o qual foi 

publicado no Instagram da assessoria de extensão e, ainda, participamos 

periodicamente do Grupo de Estudos   e Pesquisas em Educação Especial (GEPE) a 

fim de compreender a cada dia mais os aspectos sociais e pedagógicos que envolvem 

as pessoas público-alvo do projeto. A eficácia de tais ações foi explicitada a partir do 

recebimento do prêmio Elo cidadão da UFPB, ocupando a primeira colocação no eixo 

temático Educação. Porém, apesar de um respaldo positivo, faz-se necessário ainda, 

ao final da ação de extensão, aplicar uma pesquisa quanti-qualitativa através do 

Google Forms destinada aos cursistas concluintes, a fim de identificar a qualidade do 

conteúdo dos módulos, acessibilidade da plataforma Google Classroom e Google 

Meet, acessibilidade nos materiais disponibilizados, ministrantes dos módulos, 

Desenvolvimento Pessoal no Curso e sua Importância para os Apoiadores. A partir da 

análise dos dados colhidos pretende-se elaborar o projeto do ano subsequente e 

produções científicas. Por fim, concluímos, por meio de nossa experiência enquanto 

extensionistas do projeto, que as rodas de diálogo semanais, realizadas até o 

momento, tem auxiliado no empoderamento tanto dos estudantes com alguma 

necessidade educacional específica, como também das pessoas sem deficiência. Há 

portanto, um compartilhamento de experiências que contribui para uma reflexão 

acerca do capacitismo, preconceito fortemente enraizado em nossa sociedade. 
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O GOALBALL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA PROPOSTA  DIDÁTICA PARA A  

FORMAÇÃO INTEGRAL DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

GOIANIENSE 
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Os discursos de diferentes correntes educacionais ao longo dos últimos anos, 

passaram a incorporar expressivamente temas ligados à inclusão social e educação 

inclusiva (DALLA DEA; DE MENDONÇA OLIVEIRA; DE MELO, 2018). Trataremos do 

esporte paralímpico Goalball na escola de  ensino regular, que em função da 

supervalorização das modalidades olímpicas consolidadas no âmbito da Educação 

Física, por vezes, impede o trato pedagógico das modalidades paralímpicas como 

elementos da Cultura Corporal indispensáveis à formação integral dos estudantes. 

Embora seja recomendado o ensino dos diferentes conteúdos da Educação 

Física para ampliar o acervo da Cultura Corporal dos estudantes, por vezes 

determinadas modalidades esportivas recebem excessiva atenção em detrimento às 

outras (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

O Goalball, embora seja uma modalidade paralímpica, pode ser aprendido por 

alunos com deficiência visual ou não. Diante da escassez de material à disposição 

dos docentes atuantes na educação básica, sobre o ensino da modalidade 

paralímpica Goalball (FERREIRA, 2021), esta pesquisa se constituirá como parte 

integrante do acervo referencial com vistas a ampliar traços ainda pouco examinados 

por pesquisadores da área da Educação Física sobre este trato pedagógico. 

Portanto, constitui a pergunta síntese desta pesquisa a seguinte questão 

científica: qual estratégia metodológica potencializa o ensino do Goalball no contexto 

da Educação Física nas escolas públicas estaduais goianienses? Nesse sentido, os 

estudos que evidenciam aspectos didático- metodológicos contribuem 

fundamentalmente para a realização do ensino do Goalball na escola na perspectiva 

da ampliação das potencialidades do desenvolvimento humano integral. 

Diagnosticar os dados da realidade sobre os conteúdos aplicados pelos 

professores de Educação Física no Ensino Médio, além de identificar experiências 

com o ensino do Goalball em escolas estaduais da região leste de Goiânia, a fim de



74 
 

 

 sistematizar uma sequência pedagógica para o ensino do desse esporte paralímpico 

nas escolas. 

Esta pesquisa está fundamentada na abordagem qualitativa da pesquisa 

científica (MINAYO, 2007). Realizaremos as etapas do estudo por meio da pesquisa-

ação (THIOLLENT, 2004), dividindo-a nas seguintes fases: 

Primeira Etapa: diagnóstico dos dados da realidade sobre  os conteúdos 

aplicados pelos professores de Educação Física no Ensino Médio. Segunda etapa: 

tratamento dos dados e formulação de ações. Terceira etapa: aplicação da sequência 

didática do esporte paralímpico Goalball. 

Conforme Gasparin (2011) e Saviani (2000), serão propostas na estratégia da 

sequência didática: A Experimentação, que consistirá em formular e explorar 

possibilidades de ação; A Problematização, que confrontará diversas situações de 

ensino, levadas a efeito pela experimentação; A Instrumentalização, que ao confrontar 

percepções dispersas e confusas com o conhecimento já sistematizado, conduzirá o 

estudante à aquisição proveitosa da realidade social; e finalmente a Reconstrução 

Coletiva do Conhecimento, portanto, o retorno à prática social, em outro nível de 

compreensão, na medida em que permitirá a passagem de uma visão geral para uma 

visão mais elaborada sobre o Goalball. 

Objetivo: Criação de um Produto Educacional: proposta de sequência didática 

do Goalball que poderá ser adotada nas aulas do ensino médio do componente 

curricular Educação Física, que será disponibilizado no formato e-book e PDF aos 

professores da rede estadual e municipal de educação de Goiânia. 

Mesmo estando na primeira etapa da nossa pesquisa, notamos a necessidade 

de propostas pedagógicas diferenciadas e estruturadas para contribuir com a 

formação dos alunos e promover o desenvolvimento gradativo do esporte paralímpico 

Goalball no âmbito acadêmico e escolar. 
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: ESTUDO DE 

CASO COM UM ADOLESCENTE 

 

IGLESIAS, Jacqueline de Oliveira Veiga 

 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade3 é uma alteração do 

desenvolvimento neurobiológico, o qual influencia o comportamento do sujeito, e é 

considerado um dos principais problemas crônicos da infância, podendo também se 

estender a adolescente e adultos. O TDAH é o tema desta pesquisa, a qual apresenta 

um estudo de caso de um adolescente de 14 anos. O objetivo é compreender sobre o 

quadro escolar do transtorno e, em seguida, sugerir estratégias sobre como a escola 

pode auxiliá-lo. Trata-se de uma alternativa para o professor e a família lidarem melhor 

com o TDAH. 

Dentre as principais características do TDAH, Rohde e Benczik (1999, p. 132) 

ressaltam “o conjunto de sintomas e sinais por meio de uma tríade sintomatológica 

clássica: desatenção, hiperatividade e impulsividade”. Elas devem ser manifestadas 

nos sujeitos em dois ou mais ambientes e por um período de no mínimo seis meses. 

Atualmente, há três subtipos de TDAH na literatura. Para Olivier (2018), o primeiro é 

denominado desatento, quando o sujeito pode ter uma pequena e simples desatenção 

até uma grande desatenção; o segundo é do tipo hiperativo-impulsivo, quando o 

sujeito apresenta muita agitação e impulsividade em suas ações; e o terceiro, do tipo 

combinado, quando os sintomas de desatenção e hiperatividade-impulsividade estão 

juntos no mesmo sujeito. Tais características apresentadas no DSM-5 (Manual de 

Estatística e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatra, 2013). 

O desempenho escolar de crianças com TDAH, associado ou não à 

hiperatividade, pode ser comprometido, visto que a atenção seletiva, memória e as 

informações relevantes são condições essenciais para que ocorra aprendizagem, 

especialmente as escolares (ZENTALL, 2007). Barkley (2008) indica que os 

estudantes com TDAH correm de duas a três vezes mais risco de fracassar na escola 

do que crianças sem TDAH e com inteligência equivalente. Tendo esses na idade 

escolar, maior probabilidade de repetência, evasão escolar, baixo rendimento

 
3 A partir deste momento, utilizar-se-á a sigla TDAH para fazer referência ao Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade. 
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 acadêmico e dificuldades emocionais e de relacionamento social (ROHDE et al., 

1999). 

Quanto ao perfil do nosso aluno adolescente observado, segundo o relato de sua 

mãe, ele sempre teve muitas dificuldades na escola, comportamento hiperativo, com 

falta de motivação para os estudos. Tal situação foi agravada durante a transição para 

o Ensino Fundamental II. O aluno passou por 4 escolas no decorrer do Ensino 

Fundamental, pois sua adaptação sempre foi muito difícil. Desde os seis anos, ele faz 

acompanhamento com médicos especialista. 

Objetivo: Apresentar um estudo de caso de um adolescente de 14 anos de idade 

a fim de melhor compreender as particularidades do TDAH. 

Metodologia: Revisão  bibliográfica da literatura sobre TDAH, 

anamnese com a mãe e acompanhamentos escolares junto ao aluno e ao 

professor. 

Escolas tradicionalistas têm dificuldades ou resistências a mudanças. Tal fato 

representa um problema para ajudar uma criança portadora de TDAH, pois ela, na 

verdade, precisa de mudança é na maneira em como é tratada pelo professor no 

contexto escolar a fim de estreitar vínculos. É comum uma criança portadora de TDAH 

apresentar comorbidades, agregando distúrbios, como, por exemplo, dislexia, 

disgrafia, discalculia etc. 

Seguindo as recomendações de Döpfner, Frölich e Metternich (2016, p. 36), 

sugeriu-se para os professores do aluno adolescente: manterem o controle; 

verificarem a composição da classe; verificarem a organização da sala de aula; 

preparem a aula o mais estruturada e variada possível; reforçarem sua relação 

positiva com o aluno; falarem dos problemas; estabelecerem regras claras; elogiarem-

no frequente e imediatamente; serem coerentes; orientarem-lhe no autocontrole; 

manterem contato estreito com os pais. 

O TDAH é constantemente associado ao fracasso escolar por comprometer os 

mecanismos de atenção e memória da criança portadora do transtorno, elementos 

necessários à aprendizagem. E na tentativa de amenizar tal situação, esta pesquisa 

buscou apresentar informações sobre o quadro clínico do transtorno e, em seguida, 

sugerir aspectos importantes sobre o tratamento. Trata-se de uma alternativa para o 

professor refletir sobre o TDAH a fim de saber como lidar melhor com o adolescente 

portador do transtorno. 
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TDAH À LUZ DA ATENÇÃO VOLUNTÁRIA 

 

CADORE, Fernanda Meneghel 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH) tem sido 

apontado como uma das alterações comportamentais infantis mais estudadas em 

crianças em idade escolar nos últimos anos. Isso se deve ao fato de o aluno nesse 

espaço conviver com normas e regras que exigem maior necessidade de 

concentração, consequentemente as características apresentadas podem se 

sobressair e comprometer o desempenho escolar (BARKLEY, 2020). 

Em meio a este cenário predominante na sociedade, a pesquisa tem por objetivo 

compreender o TDAH à luz da atenção voluntária, especialmente o déficit de atenção 

e como ocorre a aquisição do conhecimento pelas crianças. Consiste em uma 

pesquisa bibliográfica e o referencial teórico adotado é da psicologia histórico- cultural, 

desenvolvida no início do século XX por Vygotsky (1896-1934), Luria (1902- 1977) e 

Leontiev (1903-1979), que apontava que o comportamento humano deveria ser 

estudado nos seus aspectos biológicos e históricos (VIGOTSKI; LURIA, 1996). 

Pensando na perspectiva biologizante, em que alunos com diagnóstico de TDAH 

teriam déficits atencionais consideráveis, esta seção pretende abordar como se 

desenvolve a atenção voluntária na psicologia histórico-cultural. Para Leite e Tuleski 

(2011), conhecer como se desenvolve esta categoria de atenção, especialmente na 

referida perspectiva teórica, oferece contribuições que podem fazer contraposição à 

concepção predominantemente medicamentosa. 

Para Luria (1991) a criança, desde pequena, vai se subordinando ao gesto 

indicador e à palavra do adulto, fixando o objeto com o olhar. Esse processo constitui 

o primeiro estágio da formação da atenção voluntária. Em média aos 2 anos de idade, 

a criança pode pegar os objetos e executar ações com eles, mantendo sua atenção 

voltada para os objetos envolvidos em suas atividades e descobertas. Com a 

aquisição da linguagem, ela passa a indicar e nomear objetos, modificando a 

orientação de sua atenção. 

A forma complexa de atenção voluntária, manifestada como a capacidade da 

pessoa de verificar o seu próprio comportamento surge destas reações de orientação 

primárias, de acordo com o que foi proposto por Vygotsky e Luria (1996), que ao
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 contrário das reações de orientações elementares, a atenção voluntária não seria de 

origem biológica, mas um ato social, resultante da sua interação com os adultos. 

O controle voluntário do comportamento é gerado mediante a apropriação pela 

criança dos instrumentos culturais acumulados nos conhecimentos, na linguagem e 

nos comportamentos produzidos pela humanidade ao longo do tempo. Ao utilizar 

meios indiretos, como instrumentos e signos, a criança adquire habilidades culturais, 

desenvolve a capacidade de controlar seus impulsos, necessidades e postergar as 

reações imediatas a estímulos exteriores, e dá os primeiros passos na transição para 

o comportamento intelectual complexo (VYGOTSKY; LURIA, 1996). 

Segundo Leontiev (1978), o fator biológico determina as reações inatas do 

indivíduo. A criança inicia sua vida em um mundo repleto de objetos criados pelas 

gerações anteriores, e é a apropriação do conhecimento acumulado nesses objetos, 

que garante a ela o desenvolvimento das aptidões humanas. Para Leite e Tuleski 

(2011), a psicologia histórico-cultural, como forma de ruptura e novas possibilidades 

de entendimento, compreende que os transtornos mentais e comportamentais são 

produtos da relação social em que o indivíduo está inserido. 

Contudo, não se pretende neste estudo negar a existência de crianças 

desatentas e/ou agitadas, especialmente no contexto escolar. O intuito é questionar e 

refletir sobre o TDAH como sendo um transtorno somente de ordem biológica, bem 

como o tratamento para os casos diagnosticados que, em sua maioria, são feitos à 

base de medicamentos. A intenção é, a partir do entendimento de desenvolvimento 

da atenção apontado pela psicologia histórico-cultural, propor outro olhar para esses 

casos e uma nova direção para investigação e orientação, que enxergue o 

desenvolvimento humano além do biológico e maturacional. 
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JOGO DA FORCA DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO”: UMA PROPOSTA 

EDUCATIVA LÚDICA PARA EDUCANDOS COM DISLEXIA 

 

BEZERRA, Thais Faustino 

 

No âmbito educacional, a ludicidade tem se tornado uma ferramenta facilitadora 

do processo de ensino-aprendizagem dos educandos com transtornos de 

aprendizagem, pois possibilita a melhora no desempenho escolar. Desse modo, a 

práxis educativa deve pautar-se na ludicidade como ferramenta de apoio no processo 

de ensino e de inclusão, perpassando tão somente a ideia de entretenimento para os 

educandos. 

Dallabona e Mendes (2004) afirmam que o lúdico relaciona o divertir-se ao 

aprender, tornando o processo de ensino-aprendizagem realista e concreto de acordo 

com as especificidades dos educandos. De acordo com Sousa e Moura (2021), o 

papel do lúdico vem sendo importantíssimo para destravar os medos e as incertezas 

dos educandos, colaborando ativamente na aprendizagem e facilitando a 

compreensão nas atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula em prol 

da inclusão. “O professor atento a essas demandas reconhece que a ludicidade não 

é apenas um passatempo para divertir as crianças. Ele encara a questão com 

seriedade; planeja e desenvolve as atividades lúdicas com objetivos claros; registra e 

avalia as situações de aprendizagem [...]” (TEIXEIRA, 2018, p.144). Portanto, a 

organização e o planejamento dos conteúdos em conformidade com o emprego da 

ferramenta lúdica na prática pedagógica poderão contribuir para a melhoria do ensino, 

quer na qualificação quer na formação crítica dos educandos com transtornos de 

aprendizagem, a exemplo da dislexia que causa déficits nas habilidades leitoras e de 

escrita (SOUSA; MOURA, 2021). 

Diante do exposto, buscou-se refletir sobre o emprego do “Jogo da Forca dos 

Sinais de Pontuação” como ferramenta lúdica facilitadora do processo educativo dos 

educandos com dislexia.  

Este trabalho deriva de um projeto educativo e inclusivo desenvolvido no 

Instagram com o objetivo de compartilhar, com profissionais da área da educação, 

pais, educandos e comunidade em geral, informações e práticas educacionais 

diferenciadas voltadas para a dislexia. Para a construção do “Jogo da Forca dos Sinais
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 de Pontuação”, foram utilizados os recursos gratuitos do Canva. Na sequência, 

realizou-se a postagem do jogo no Instagram na página @cant.inhodadislexia visando 

ao compartilhamento. Além disso, foi usada a plataforma “Google Acadêmico” para a 

pesquisa de trabalhos envolvendo a prática lúdica com o uso de jogos educativos. 

Apoiamo-nos nos estudos de Soares; Chaves (2019) e De Sousa; Moura (2021). 

Por intermédio desse esboço metodológico, esperamos que seja possível 

construir e trocar experiências educativas entre os participantes da página 

@cant.inhodadislexia no Instagram. No caso dos participantes com dislexia, espera-

se ampliar o processo de aprendizagem ao experimentar uma alternativa diferenciada 

de ensino no sentido de alcançar objetivos específicos, quais sejam: conhecer os 

sinais de pontuação e analisar as suas funções, proporcionar a alfabetização, 

estimular a leitura e a escrita, trabalhar a memória e a atenção. Para tanto, o educador 

pode trabalhar o jogo educativo primeiramente observando os conhecimentos prévios 

dos educandos, juntamente com as suas dificuldades em relação ao conteúdo. A partir 

dessa constatação inicial, pode-se ter um diagnóstico assertivo para o 

prosseguimento da prática educativa condizente à dislexia. Em um segundo momento, 

o educador pode expor o jogo da força ao relacionar os sinais de pontuação, sugerindo 

que os educandos observem as diferenças e semelhanças entre os sinais ao realizar 

a leitura da imagem. Em cada caso, o educador pode contextualizar aspectos do dia 

a dia dos educandos, o que colabora para a melhor compreensão do assunto. 

Em suma, o “Jogo da Forca dos Sinais de Pontuação” configura-se como uma 

ferramenta lúdica por colaborar na ampliação do ensino-aprendizagem dos 

educandos com dislexia. Mediante a publicação deste jogo lúdico no Instagram, é-nos 

possível trazer adaptações de materiais que podem ser desenvolvidos em prol da 

melhoria do processo educacional. Por fim, pontua-se a colaboração na aquisição de 

novos saberes e no desenvolvimento de novas propostas educativas com o tema 

“Sinais de Pontuação” como base para a práxis lúdica no âmbito escolar.  
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FACES DA INCLUSÃO: O LÚDICO COMO METODOLOGIA NO ENSINO DE 

EXATAS PARA ALUNOS SURDOS 

 

SANTOS, Luciana Aparecida Correia dos,  
SILVA, Gustavo Henrique,  

NEIGRAMES, Wáquila Pereira. 
 

Para que os professores mantenham os alunos interessados, e assim o ensino 

seja eficiente, é necessário que suas aulas sejam dinâmicas e criativas, 

principalmente para os docentes de disciplinas de exatas, consideradas mais difíceis 

pelos alunos. Quando pensamos na inclusão do aluno surdo, essa tarefa se torna mais 

desafiadora. 

O modo como os professores atuam com crianças surdas vai exercer 

determinada influência na evolução e aprendizado destas, assim como assevera 

Strobel (2008). Mostrar a valorização da cultura surda ao longo do processo de ensino 

é de grande importância para motivar a aprendizagem. Dessa maneira, toda a unidade 

escolar, necessita entender as particularidades que constituem a cultura surda, tais 

como: 

 
O jeito de o sujeito entender o mundo e de modificá-lo a fim de se 
torná-lo acessível e habitável ajustando-o com as suas percepções 
visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das 
“almas” das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, 
as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo 
(STROBEL, 2008, p. 27) 

 

Partindo desse pressuposto, é interessante entender que os alunos surdos são 

totalmente visuais, ou seja, gostam de atividades e ou metodologias que exploram a 

visualidade, assim como Almeida (2012) sugere. Segundo o autor, cabe ao educador 

pensar em formas de aplicar essa ideia, como no jogo “Trilha explosão de elementos”, 

idealizado por ele com um tabuleiro e um jogo de cartas para o ensino de teorias 

atômicas e sobre a tabela periódica. 

Assim como Cruz et al (2020) discorrem, o uso de recursos e materiais 

concretos, como portfólios, cartazes e jogos, auxiliam na compreensão, 

contextualizando com sua realidade. Em seu trabalho, eles utilizam de gêneros 

discursivos, baseado em três fases: apresentação, detalhamento e aplicação.
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A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e 
não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do 
aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, 
social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para 
um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, 
comunicação, expressão e construção do conhecimento. 
(KISHIMOTO, 1994, p.12). 

 

Entendendo como se deve pensar nos processos de ensino e de aprendizagem, 

das dificuldades encontradas e a fim de amenizá-las, esse trabalho busca trazer 

algumas discussões que possam ajudar na descoberta de metodologias que auxiliem 

no aprendizado dos alunos surdos. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

na busca de autores e trabalhos que discutam tal temática. A mesma foi realizada nas 

plataformas Google Acadêmico e Scielo, em um recorte temporal de 2011 a 2021. 

Foram usadas as palavras-chave: Inclusão, surdos e lúdico. Portanto, o objetivo deste 

estudo é apontar as principais metodologias lúdicas utilizadas na última década como 

suporte no ensino de disciplinas exatas para apoiar a aprendizagem de alunos surdos. 

Ainda em fase de desenvolvimento, espera-se que este trabalho sirva como 

ponto de apoio a professores que trabalham disciplinas como matemática e química 

com alunos surdos, apontando materiais já existentes e eficazes que auxiliem no 

processo. Considerando todo exposto, as metodologias lúdicas são ótimas estratégias 

no ensino e na aprendizagem de alunos surdos, além de serem divertidas, visuais e 

ainda possibilitam que eles sejam mais participativos.  
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COMO A CRIANÇA SURDA APRENDE LIBRAS: UMA PROPOSTA LÚDICA 

 

FRANÇA, Carlos Henrique de Sousa 
CÂNDIDO, Gláucia Vieira 

BARROS, Mariângela Estelita 
 

A aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras), por crianças surdas, 

ainda é um desafio em vários contextos, pois a maioria é filha de pais ouvintes que 

não sabem Libras. Ao irem à escola, normalmente encontram um ambiente linguístico 

desfavorável, onde professores e colegas também não conhecem a Libras. Diante 

dessa situação, realizamos um estudo que resultou na criação de um jogo de quebra-

cabeça para auxiliar crianças surdas, na faixa etária de 1 a 3 anos, em início de 

aprendizagem da Libras nas modalidades sinalizada e escrita via Sistema Brasileiro 

de Escrita das Línguas de Sinais (ELiS). Dado que a Lei nº 10.436/02 e a Lei n° 

14.191./2021 reconhecem a Libras como primeira língua do surdos e como forma 

legalizada de comunicação, urge se promover o processo de ensino e de 

aprendizagem da ELiS, justificando, assim, este trabalho.  

Para o estudo, apoiamo-nos em Brougère (1998), Antunes (2002), Tomlinson e 

Masuhara (2005), Quadros e Cruz (2011) e Barros (2015). Brougère (1998) discute os 

contextos educativos e o modo como o jogo e a educação foram pensados por 

psicólogos, pedagogos e biólogos: instrumento de reflexão. Para Antunes (2002, p. 

31), em situação lúdica, a criança “desenvolve a imaginação, fundamenta afetos, 

explora habilidades e, na medida em que assume múltiplos aspectos, fecunda 

competências cognitivas e interativas”. No caso de crianças não alfabetizadas, os 

jogos estabelecem uma relação de entendimento da realidade entre seres do mundo. 

Conforme Quadros e Cruz (2011), o processo de aquisição da linguagem pelas 

crianças acontece logo que inicia o contato com seu meio. Para crianças surdas filhas 

de pais surdos, esse é um processo natural e espontâneo, em que, segundo Barros 

(2015), a ELiS pode ser abordada, pois traz explicações básicas de que se faz uso no 

quebra-cabeça criado. 

Refletir sobre o desenvolvimento linguístico da criança surda, por meio de 

brincadeiras e jogos em Libras; criar material lúdico e didático para estimular a criança 

surda a usar e desenvolver sua L1 (a Libras); desenvolver um jogo de quebra-cabeça 

com elementos do cotidiano da criança surda. 
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As etapas da pesquisa foram: 1) pesquisa bibliográfica; 2) definição e concepção 

do jogo de quebra-cabeça; 3) produção do material físico. Resultados alcançados: 

Produção de um quebra-cabeça com imagens do contexto familiar, que possibilita à 

criança perceber relação entre o jogo e situações reais de seu cotidiano, com os sinais 

e com a ELiS. O jogo é composto por 5 pares de peças. Em cada par, uma peça é 

uma imagem e a outra, uma configuração de mão correspondente ao sinal 

representado pela imagem. A configuração de mão está escrita com o sistema ELiS. 

Os pares se encaixam fazendo com que a criança relacione a imagem ao sinal e à 

configuração de mão em ELiS.  

Esse texto abordou a criação de materiais pedagógicos que auxiliem na 

aprendizagem da Libras por crianças surdas, por meio de uma proposta de um jogo 

de quebra-cabeça, envolvendo a modalidade escrita da Libras, o sistema ELiS. O jogo 

permitirá que a criança desenvolva habilidades linguísticas e motoras em seu próprio 

tempo, sozinha ou no contexto escolar, em que também desenvolverá habilidades 

sociais. 
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COMUNICAÇÃO TÁTIL TEXTURIZADA: DESAFIOS PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA SENSORIAL E PESSOAS COM SURDOCEGUEIRA 

 

MESQUITA, Sandra Regina S. H. 
MAIA, Shirley Rodrigues  

FALKOSKI Fernanda Cristina 
 

 

Os maiores desafios para os profissionais que atuam com pessoas com 

surdocegueira congênita (SC) e pessoas com deficiência múltipla sensorial- visual 

(DMS-V) ou com deficiência múltipla sensorial-auditiva (DMS-A) são a comunicação 

e a interação. A pessoa com surdocegueira congênita é, segundo Maia (2011), aquela 

que nasce ou adquire a surdocegueira antes da aquisição de uma língua. Já em 

relação às pessoas com deficiência múltipla sensorial são àquelas que possuem 

alguma deficiência visual ou auditiva associada a outra, intelectual, física ou 

Transtornos Globais do Desenvolvimento. (MAIA, GIACOMINI, ARÁOZ, 2008). 

As crianças com SC e com DMS apresentam diferentes formas de comunicação 

para se expressar, podendo ser: não simbólicas e simbólicas. A comunicação 

simbólica se refere a qualquer sistema de palavras, sinais ou objetos usados para 

comunicar que seja formalmente organizado e regido por regras. Estes símbolos 

representam conceitos, ações, objetos e pessoas, podendo ser altamente abstratos 

ou complexos. 

Importante ressaltar que o valor básico de símbolos texturizados para pessoas 

com DMS ou pessoas com SC é ligado ao fato de que as texturas podem ser 

reconhecidas sem grandes explorações ativas. O alto-relevo das superfícies 

texturizadas reduz as demandas de memória e orientação. No processo de aquisição 

de comunicação as crianças com SC e ou com DMS precisam de apoio como pistas 

e referências para ter certeza do que está sendo transmitido e sentir segurança. 

Este trabalho tem como objetivo organizar materiais de apoio aos profissionais 

para orientar e favorecer a comunicação e cognição tátil, utilizando estratégias e 

técnicas que possibilitem maior interação e comunicação. 

Os estudos no Brasil sobre a comunicação alternativa tátil iniciaram com a partir 

de um estágio supervisionado de três dias na escola do Texas, para observar os
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 serviços visando conhecer as possibilidades e estratégias de comunicação com 

pessoas com surdocegueira e com deficiência múltipla sensorial-visual. 

Foram selecionadas quatro salas de aula com alunos com DMS-V ou DMS-A 

associado a problemas neuromotores e três alunos com SC. Além da organização das 

texturas, realizamos as referências táteis para as categorias mês e dias da semana. 

As referências táteis foram escolhidas de acordo com calendário escolar, sendo: 

 

• janeiro, férias: a chave representando a casa 

• fevereiro: máscara o carnaval 

• março: o símbolo da instituição 

• abril: páscoa 

• maio: Dia das Mães 

• junho: festa cultural 

• julho: inverno 

• agosto: a letra “A” 

• setembro: primavera 

• outubro: Dia das Crianças 

• novembro: festival de contos 

• dezembro: natal. 

 

Os sistemas de calendários foram organizados de acordo com a classe, levando 

em consideração o nível de comunicação dos alunos. Foram utilizadas cores 

diferentes bem como os símbolos texturizados eram diferenciados para cada dia da 

semana. Para atividade do dia eram colocados os objetos de referência que 

antecipavam as ações do dia e os objetos de referência pessoal para indicar quem 

era o aniversariante. 

Esta pesquisa foi realizada a fim de responder os objetivos propostos. Há a 

necessidade de se estudar, pesquisar e dar continuidade à formação e pesquisas no 

uso dos sistemas táteis com esta população. Os estudos sobre Cognição e 

Comunicação Tátil com pessoas com Surdocegueira e com Deficiência Múltipla 

Sensorial também são recentes. 
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Percebe-se que os alunos estão respondendo mais adequadamente para os 

símbolos táteis. Há necessidade da criação dos símbolos táteis para outras 

categorias, mas percebemos que esta possibilidade favorece aos alunos com 

dificuldades de entender imagens, fotos ou símbolos em duas dimensões. 
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A deficiência intelectual é uma condição que pode apresentar causas variadas, 

do tipo sindrômico ou causas indeterminadas. Em todas estas condições, ela impacta 

diretamente o aprendizado escolar. As intervenções incluem cuidados médicos, 

acompanhamento terapêutico e suporte educacional. Dentre as técnicas utilizadas 

destaca-se o programa de enriquecimento instrumental – PEI – que pode ser 

implementado no ambiente escolar. O Programa de Enriquecimento Instrumental 

(FEURSTEIN, 1980; FEURSTEIN, 2010; FEURSTEIN & HOFFMAN, 2010) 

desenvolvido pelo psicólogo israelita Reuven Feurstein preconiza a experiência de 

aprendizagem mediada. Este programa concebe a inteligência de forma dinâmica e 

dependente das oportunidades e da qualidade das intervenções intencionais que o 

ambiente educacional e terapêutico deve proporcionar. Fonseca (2002) destaca as 

evidências de eficácia deste método em diversos países e contextos. Sua indicação 

como estratégia educacional no enfrentamento de condições neurológicas também 

vem sendo apontadas (ZANATTA DA ROS, 2002; TURRA, 2007; FERREIRA, 2012; 

RICCI, 2020). O programa promete a partir dos princípios de 

intencionalidade/reciprocidade, significado e transcendência maximizar o potencial 

cognitivo da criança trabalhando aspectos relacionados. O objetivo deste trabalho é 

relatar o processo de estimulação de um adolescente de 16 anos com atraso na 

aquisição da fala e amplo histórico de queixas escolares relacionadas com problemas 

adaptativos e de aprendizagem escolar cursando o primeiro ano do ensino médio. 

Estabeleceu-se como projeto terapêutico o acompanhamento psicológico e orientação 

aos pais do adolescente e o desenvolvimento de 20 sessões com o adolescente 

durante o primeiro semestre do ano de 2018 utilizando o PEI – Nível I com utilização 

dos cadernos de comparações, classificações, Organização de pontos I e II e 

Percepção Analítica. Como resultados foram observadas melhoras comportamentais
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 relacionadas ao controle da impulsividade, bem como melhor adaptação ao ambiente 

escolar com diminuição de episódios de conflitos e melhora no desempenho escolar. 

O Programa de Enriquecimento Instrumental por meio da Experiência de 

Aprendizagem Mediada mostrou-se efetivo na intervenção de problemas cognitivos 

evidenciando modificabilidade cognitiva estrutural e transcendência, pois o 

aprendizado obtido na execução do programa foi estendido para situações escolares 

e outros contextos sociais. 
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PERSPECTIVA PARA INCLUSÃO DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

A PARTIR DA TRADUÇÃO VISUAL (AUDIODESCRIÇÃO) COMO TECNOLOGIA 

ASSISTIVA 

 

SANTOS, Luciene do Carmo 

 

Este estudo apresenta parte de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de 

Curso, intitulada A audiodescrição na Educação Matemática Inclusiva. A referida 

pesquisa, em andamento, tem como objetivo principal investigar o uso da modalidade 

de tradução audiovisual "Audiodescrição" para o ensino de matemática com a 

perspectiva inclusiva e locus o curso de Licenciatura em Matemática, ofertado pelo 

Instituto Federal da Paraíba. 

No cerne da etapa de ambientação do objeto de estudo supracitado faz- se 

necessário contextualizar a deficiência visual desde sua definição, terminologia, 

características, diagnóstico, legislação até as abordagens na perspectiva da inclusão 

escolar. Ademais, contextualizar os aspectos históricos e técnicos da audiodescrição 

e o seu lugar no contexto escolar. Para tanto, a tipologia da pesquisa adotada é 

caracterizada pela abordagem qualitativa, de caráter exploratório e procedimento 

bibliográfico. 

A escola inclusiva deve atender toda sua diversidade (FIGUEIRA, 2019). Assim, 

requer mudanças significativas de concepções e ações consistentes que envolvam 

todos os agentes e políticas públicas que, de fato, busquem melhoria de qualidade de 

vida de todas as pessoas atreladas ao desenvolvimento social que tenha como 

princípio a dignidade humana (BEDAQUE, 2015). 

De acordo com os resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, do Censo 2010, o país possui 45,6 milhões de pessoas com alguma 

deficiência, o que representa 23,91% da população (IBGE, 2012). A esse público, 

deve ser garantido o direito à matrícula em sala de aula regular num processo contínuo 

de inclusão (BRASIL, 2009). 

Ao considerar o estudante com deficiência, sinalizamos a tecnologia assistiva 

como facilitadora da acessibilidade. Conforme Bersch (2017), as tecnologias 

assistivas exerce uma função assistiva no contexto educacional quando: utilizada por 

um estudante com deficiência e tem por objetivo romper barreiras sensoriais, motoras
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 ou cognitivas que limitam/impedem seu acesso às informações ou limitam/impedem 

o registro e expressão sobre os conhecimentos adquiridos por ele; favorecem seu 

acesso e participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos; quando possibilitam 

a manipulação de objetos de estudos e quando percebemos que sem este recurso 

tecnológico a participação ativa do aluno no desafio de aprendizagem seria restrito ou 

inexistente. 

Segundo Motta (2016), os estudantes com deficiência visual ainda esbarram em 

dificuldades no processo de aprendizagem apesar do avanço das tecnologias 

assistivas. Conforme afirma Bock (2013) a partir de sua percepção e mesmo sem o 

uso da visão a criança cega ao vincular-se ao ensino regular traz consigo uma gama 

de informações, imagens mentais e conceitos acerca de tudo que a rodeia. 

Com o advento da inclusão educacional, Motta (2016) chama a atenção para a 

sala de aula a partir dos diversos momentos que fazem sistematicamente parte da 

rotina pedagógica, a exemplo: filmes, cartazes, eventos, os livros didáticos repletos 

de fotografias, charges, desenhos, gráficos, tabelas, mapas, tirinhas e histórias em 

quadrinhos. Ademais, a autora afirma que levando em consideração a polarização da 

sala de aula e cientes das barreiras comunicacionais e, ainda, que todas as imagens 

têm seus significados, é necessário fazer a leitura e traduzi-las em palavras. 

A autora Carpes (2016, p.120) afirma que uma tradução visual no ambiente 

escolar, sendo uma técnica ou tecnologia assistiva, exige alguns cuidados, “requer 

estratégia e procedimentos especiais, para que possibilite a pessoa com deficiência 

visual uma forma de aprender ou conhecer, no mesmo patamar que as pessoas 

videntes”. 

Para Lima (2011), a tradução visual na forma de audiodescrição pode ser 

considerada uma tecnologia assistiva, pois: 

 

[...] consiste em uma atividade que proporciona uma nova experiência 
com as imagens, em lugar da experiência visual perdida (no caso de 
pessoas cegas adventícias), e consiste em tecnologia assistiva, 
porque permite acesso aos eventos imagéticos, em que a experiência 
visual jamais foi experimentada (no caso das pessoas cegas 
congênitas totais). Em ambos os casos, porém, é recurso inclusivo, à 
medida que permite participação social das pessoas com deficiência, 
com igualdade de oportunidade e condições com seus pares videntes 
(p. 09). 
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A audiodescrição segundo Carpes (2016) vem contribuir com a inclusão de todas 

as pessoas com deficiência visual, pois o conhecimento se complementa por meio de 

descrições de cenas, figuras, imagens, encenações em ambientes de lazer e 

educação, proporcionando um amplo conhecimento para as pessoas privadas do uso 

da visão. 

Em síntese, o construto teórico abordado nesta etapa do estudo tem contribuído 

para o alcance do planejamento da elaboração de propostas de audiodescrição na 

perspectiva da educação matemática inclusiva. 
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O projeto de pesquisa LUPA: Ampliando a Inclusão Escolar tem por interesse 

promover a inclusão escolar de alunos que apresentam uma forma diversa de 

aprender, como também impulsionar a capacitação em docência inclusiva por meio 

da produção de estratégias e recursos metodológicos que possibilitem a inclusão 

escolar (BARRETO e REIS, 2011; GUADAGNINI, et al 2020). Dentre as demandas 

deste contexto, as queixas de prejuízos e transtornos que afetam diretamente a 

atenção são frequentes no ambiente escolar. Os modelos de atenção são variados, 

mas em geral destacam-se aspectos relacionados à seleção, foco, divisão, alternância 

e sustentação. (MATTOS, 2000; SOHLBERG e MATEER, 2009). É útil ainda 

considerar aspectos abordados por Vygotsky (1991) que definiu a atenção como 

involuntária e voluntária. O presente estudo objetiva pesquisar programas 

sistematizados de estimulação atencional e identificar as modalidades de atenção 

destacadas bem como as características das tarefas propostas. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, exploratória e de natureza bibliográfica. Procedeu-se inicialmente 

a uma busca na web (Google acadêmico e PUBMED) com vistas a identificar 

programas sistematizados que apresentassem evidências científicas de eficácia e 

efetividade na estimulação da atenção. Centenas de artigos foram identificados, 

contudo foram selecionados dois programas não privativos que explicitavam o 

construto de atenção abordado bem como a natureza das tarefas propostas. A partir 

dos critérios estabelecidos, selecionaram-se dois programas sistematizados de treino 

de atenção: O Pay Attention e O PEA; o Pay Attention foi adaptado no Brasil por 

Barbosa, Miranda e Bueno (2017), inclui atividades adequadas à reabilitação de 

problemas de processamento de atenção de crianças com idade de cinco a 14 anos. 

Há evidências de melhora significativa em grupos clínicos e não clínicos (BARBOSA
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 & MIRANDA, 2021). O programa consiste em um treinamento por meio de tarefas 

que vão de níveis simples até o mais elevado, no qual a criança precisa alcançar 90% 

de acerto em cada atividade. Não conseguindo, a tarefa é repetida. Entretanto, o 

objetivo não é apenas alcançar esse percentual de acerto, mas também tornar a 

criança consciente de todo o processo desenvolvido, visto que na observação e 

correção dos erros, pode-se verificar qual a melhor estratégia a seguir, construindo 

habilidades necessárias no dia a dia do paciente. O programa de estimulação na 

atenção - PEA (PEREIRA; COSTA, 2014) fundamenta-se em exercícios desenhados 

e pensados para crianças/ jovens que manifestam características de déficit de 

atenção. São 200 exercícios, disponíveis em um link que permite o profissional baixá-

los, desenvolvidos em uma média de 12 a 15 sessões, sendo o aluno avaliado antes 

e depois do processo para verificação dos resultados. Na pesquisa realizada por 

Pereira, Costa e Pereira com 50 crianças, a intervenção trouxe resultados satisfatórios 

quanto a potencialização da atenção, aumento da concentração; melhor análise e 

observação dos detalhes, aperfeiçoamento do uso de estratégias, respostas e análise; 

resolução cuidadosa de problemas e aperfeiçoamento das estratégias de 

autoaprendizagem e autoavaliação. Assim como incidiram positivamente na 

autoestima dos alunos. A tabela 1 identifica os dois programas selecionados bem 

como as modalidades de atenção     implicadas     e     a     natureza      das      tarefas      

propostas.  

 

 

 

Destaca-se que ambos os programas apresentam evidências de eficácia e 

efetividade. Conhecer os seus fundamentos pode fortalecer a implementação de 

estratégias no ambiente escolar que possam ajudar alunos com e sem transtorno de 

atenção. A articulação de programas e ações no âmbito da saúde e da educação pode 

gerar uma ação colaborativa entre os profissionais e minimizar o impacto das 

dificuldades de atenção no ambiente escolar e colaborar diretamente com a 
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democratização, disseminação do conhecimento e adoção de práticas inclusivas em 

nossas escolas. 
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UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA HISTÓRIA DE VIDA EM PESQUISAS NA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA: CAMINHOS 

POSSÍVEIS 
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Este trabalho objetiva compreender a relevância da metodologia história de vida 

para as pesquisas desenvolvidas na área da educação especial em uma perspectiva 

inclusiva, a partir da análise da minha dissertação de mestrado e da minha tese de 

doutoramento, ambas desenvolvidas no Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal do Espírito Santo. A metodologia história de vida permite a 

penetração nas entranhas e nas entrelinhas das vozes dos sujeitos, captar 

sentimentos implícitos e sensações escondidas que se tornam visíveis e ganham 

destaque no processo de narrar, tanto para o pesquisador quanto para o próprio 

entrevistado (DRAGO; SANTOS, 2013). Como no processo de produção de dados 

das pesquisas das ciências humanas deve-se entrar em empatia com esse outro 

indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me 

no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com 

o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele (BAKHTIN, 2003), 

entendo que a história de vida emerge como uma metodologia promissora para as 

pesquisas da área da educação inclusiva. Para Bertaux (1981), as histórias de vida, 

por mais particulares que sejam, são sempre relatos de práticas sociais: das formas 

com que o indivíduo se insere e atua no mundo e no grupo do qual faz parte. Michel 

(2009, p. 55), por sua vez, relata que “na história de vida são analisadas reações 

espontâneas, experiências particulares, visões pessoais que traduzam valores, 

padrões culturais e exemplos de épocas que auxiliem na análise do objeto de 

interesse”. Objetivando alcançar os objetivos delineados para essa pesquisa, foi 

desenvolvida uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo bibliográfica. Essa 

metodologia foi desenvolvida “[...] com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44) e apresenta como 

principal vantagem "[...] permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente" (GIL, 

2002, p. 45). Nesse sentido, coloca-se o pesquisador em contato com pesquisas
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 desenvolvidas a respeito da temática que será estudada. Para compor o corpus 

dessa pesquisa, foram utilizados dois estudos desenvolvidos por mim, quais sejam: 

"Para além do biológico, o sujeito com a síndrome de Klinefelter" (ARAÚJO, 2014) -

dissertação de mestrado- e "Assim como as borboletas: Bianca e a Síndrome de 

Turner" (ARAÚJO, 2020)- tese de doutorado. Teoricamente, essa pesquisa está 

alicerçada nos pressupostos das teoria histórico-cultural de Vigotski (1993; 1997; 

2018) e colaboradores e em Bakhtin (2002; 2003), pesquisadores que subsidiaram 

também a execução dos estudos supracitados. A escolha desses teóricos se deu, pois 

compreendem o homem como um ser que, para além do biológico, aprende, 

apreende, se desenvolve e se constitui subjetivamente a partir das relações alteritárias 

e dialógicas tecidas na coletividade. Como resultados, ressaltamos que, nesses 

estudos, os sujeitos de pesquisa possuíam duas síndromes raras e o procedimento 

para produção de dados foi a entrevista biográfica- um tipo de entrevista 

semiestruturada. A escolha por esse tipo de entrevista se deu para permitir maior 

liberdade ao sujeito do estudo para expressar as suas ideias. Um roteiro estruturado 

poderia inibir a memória e o fluir de ideias do entrevistado. Por meio do processo de 

(re)visitar esses estudos, destaco que, a partir da metodologia história de vida, é 

possível adentrar na vida do sujeito público-alvo da educação que está sendo 

pesquisado, estabelecendo relações entre o social e o individual, e buscando as 

miudezas, os pormenores que nos permitem ter uma visão holística dos processos 

vivenciados. Ademais, as pistas, indícios, resquícios e enunciados presentes nas falas 

do sujeito com síndrome e de seus pares entrevistados permitiram compreender uma 

realidade social e cultural específica e o entendimento dos processos de inclusão, 

exclusão, vulnerabilidade, estigmatização e de constituição subjetiva. Como 

considerações finais, ressalto a relevância da metodologia história de vida para as 

pesquisas das áreas da educação especial e inclusiva, haja vista que, a partir dela, 

valoriza-se a fala dos sujeitos que possuem deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação a partir dos seus próprios 

enunciados, relações alteritárias e dialógicas. Ademais, essas pessoas possuem uma 

história de vida marcada por uma série de experiências sociais, históricas e culturais 

de inclusão e de exclusão, que foram/são negligenciados e podem nos dar pistas 

fundamentais para se pensar novas/outras possibilidades de ações políticas e 

educacionais. 
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USO DE AUDIODESCRIÇÃO DE IMAGENS NO ENSINO DE DINÂMICA 

NEWTONIANA 

 

COSTA, Fábio Luiz Paranhos   
DA SILVA, Pamella Caroline Abreu  

RODRIGUES, José Reginaldo  Meireles  
MOTA, Gunar Vingre da Silva Mota 

 
 

É um fato incontestável que a revolução tecnológica, globalização e o advento 

da internet vêm transformando todos os setores da sociedade contemporânea. A 

adoção da tecnologia pela tecnologia não garante melhorias nos resultados de 

aprendizagem ou enriquecimento na experiência educacional, contudo, vem 

conseguindo transformar essa realidade excludente de pessoas com deficiência 

visual.  

No Brasil, podemos dizer que o Decreto 5.296/2004 (BRASIL, 2004), que trata 

da audiodescrição, inicialmente pensada para descrever imagens para pessoa com 

deficiência visual, mostrou-se um recurso semiótico de grande potencial também para 

uso de pessoas com deficiência intelectual, e hoje é reconhecidamente um recurso de 

tecnologia assistiva, na área da comunicação. Na perspectiva de Alves (2015, p.1), a 

audiodescrição de imagens “é ferramenta imprescindível para a promoção da 

acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência visual nas mais diversas 

manifestações da sociedade”. Diante disso, é compreensível que estudantes com 

deficiência visual apresentem dificuldades com a sistemática do ensino, 

principalmente no que diz respeito das ciências físicas atuais, visto que o mesmo, 

quase sempre se fundamenta em referenciais funcionais visuais (MASINI, 2003). 

Portanto, acreditamos que devemos quebrar todos os paradigmas no processo de 

ensino-aprendizagem das ciências física e sermos capazes de estabelecer toda e 

qualquer tipo de estratégia facilitadora para contribuir com ensino dos alunos cegos e 

de baixa visão severa. O principal objetivo do trabalho, foi verificar se a professores 

fazem uso do recurso de audiodescrição, assim como se alunos, dos do curso de 

graduação em física licenciatura conhecem ou se já fizeram uso deste recurso em 

sala de aula para resolução de problemas de dinâmica newtoniana. 

A presente pesquisa no que se refere à tipologia caracteriza-se como sendo 

descritiva e de campo, além disto, possuindo um caráter qualitativa e quantitativa.
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 Neste contexto a amostra da pesquisa foi constituída de 82 professores de física da 

rede pública e privada que atuam na região metropolitana de Belém do Pará. Também 

foram abordados a criação de audiodescrição a partir de imagens de um determinado 

problema sobre leis de Newton, sendo solicitado aos alunos de graduação que 

realizassem a atividade. 

A grande maioria dos participantes da pesquisa possuem um bom tempo de 

experiência na área do magistério, onde, verificou-se que 86,6% já lecionou para 

alunos cegos ou com baixa visão severa. Também, foi constatado que em relação ao 

tempo de trabalho com alunos com deficiência visual, cerca de 84,4% afirmaram que 

trabalham menos de dois anos. Foi verificado que 90,9% não fizeram uso de materiais 

adaptados em suas aulas, e que 72% fizeram uso de profissional do atendimento 

educacional especializado (AEE). Observou-se que 81,5% não conheciam o recurso 

de audiodescrição de imagem. No processo de criação de textos de descrição de 

imagens, claramente houve uma confusão no processo de criação, como, por 

exemplo, o caso no qual descreve uma atividade de ciências física, onde se utiliza 

duas imagens para representar a evolução temporal, onde é descrita para o cego 

como sendo realizada por duas pessoas distintas em um mesmo espaço. Em alguns 

casos, os discentes utilizaram da imagem para reforça o que foi aprendido dentro da 

sala de aula, fazendo com que o texto se torne prolixo, repetitivo e confuso. 

Como se pode observar, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade 

comunicacional que pode ser utilizado como ferramenta de inclusão para alunos 

deficientes visuais, no entanto, esta pesquisa nos mostra que a maioria dos 

professores o desconhece e poucos fazem uso dele. Muitos professores não 

apresentam especialidades voltadas para o deficiente visual, apenas uma visão 

superficial sobre as metodologias empregadas. Trabalhar com muitas imagens não é 

confortável, o que faz com que a disciplina de física se torne uma barreira, tanto para 

o deficiente visual quanto para o professor. 
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AUDIODESCRIÇÃO-AD: USOS, POSSIBILIDADES E INCLUSÃO PEDAGÓGICA 

NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

PIMENTEL, Silvia Janaina de Oliveira  
CHAVES, Edson Valente   

 

 

O trabalho aqui exposto é tema do minicurso ministrado em vários eventos 

relacionados ao ensino de Ciências e Educação como: no Simpósio Nacional do 

ensino de Ciência e Tecnologia – SINECT, realizado na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), V Simpósio Mineiro de Educação Química (SMEQ) e VII 

congresso Nacional de Educação (CONEDU). 

No desenvolvimento do minicurso foram expostos os parâmetros norteadores da 

Audiodescrição e como podemos fazer uso dessa tecnologia no Ensino/aprendizado. 

A Audiodescrição-AD é uma Tecnologia Assistiva destinada às pessoas com a 

deficiência visual ou baixa visão e tem o potencial de ser utilizado por pessoas com 

dislexia, autistas e público em geral. No meio acadêmico a AD ainda é pouco utilizada, 

porém, com a chegada dos estudantes com deficiência, essa ferramenta é 

considerada como uma tecnologia que está para contribuir no ensino/aprendizados 

desses estudantes e dos enxergantes. Nas palavras de Mota (2016) “A 

Audiodescrição é a arte de transformar imagens em palavras”. Ao ser expandida para 

todos os estudantes a mesma torna a sala de aula inclusiva. 

Essa ferramenta é considerada, conforme Guedes (2011), “uma tecnologia 

assistiva a serviço da inclusão social”. Nas palavras de MOTTA (2012), “o uso da 

Audiodescrição na escola permite a equiparação de oportunidades, o acesso ao 

mundo das imagens e a eliminação de barreiras comunicacionais.” 

Perdigão (2017), contribui quando afirma que, a Audiodescrição (AD) é uma 

tecnologia assistiva baseada na modalidade da tradução audiovisual intersemiótica 

que permite o acesso à informação, comunicação, educação, lazer e à cultura através 

da transformação das imagens em palavras de forma clara, concisa, coesa, específica 

e vívida. 

De acordo com NUNES (2016), uma Audiodescrição adotada no contexto de 

ensino, cujo objetivo é a aprendizagem do aluno, precisa ter características próprias 

e não apenas as genéricas normas e orientações utilizadas na Audiodescrição padrão. 
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Objetivos: Divulgar a Audiodescrição para a comunidade acadêmica, 

principalmente no ensino de Ciência e demais modalidades, se faz necessário, para 

que essas disciplinas, algumas, consideradas pelos estudantes como de difícil 

entendimento, cheguem aos estudantes com sendo parte de sua vida e necessárias 

ao seu aprendizado. As imagens com AD podem ser consideradas como mediadoras 

do aprendizado para todos. 

Divulgar a Tecnologia Assistiva da Audiodescrição como potencializadora do 

ensino/aprendizado para comunidade acadêmica e professores e demais 

interessados na ferramenta. 

Em formato de minicurso e oficinas, foi realizada uma abordagem 

expositiva/dialogada e na uma hora final uma prática. É Apresentado: Os Paradigmas 

da inclusão; Leis de Inclusão; Histórico e conceitos da Audiodescrição; Apresentação 

da Audiodescrição pedagógica; Pilares da Audiodescrição; Acessibilidade, Desenho 

Universal da Aprendizagem (DUA); Parâmetros norteadores da Audiodescrição de 

imagens estáticas; Produção de roteiros e socialização. Exemplifico com se faz o 

planejamento utilizando imagens com AD. De posse dessas informações os 

participantes desenvolveram a atividade e ao final expuseram seu planejamento com 

a AD das imagens. Promovendo a interação e discussões pertinentes para eliminar 

dúvidas dos mesmos.  

Os minicursos tiveram de 15 a 25 participantes no decorrer de 5 anos, destes 

poucos conheciam a Audiodescrição, os mesmos eram de diversas áreas da 

educação. Os que não conheciam a Audiodescrição, a consideraram uma ferramenta 

interessante. Todos conseguiram montar a AD da imagem selecionada e construir o 

planejamento da aula com a mesma. Ao final, os participantes comentaram sobre o 

potencial da AD, em imagens, no ensino/aprendizado. 

Divulgar a Audiodescrição em eventos no formato de minicurso, oficinas e fato 

relevante, sendo esta, uma Tecnologia Assistiva, que promove inclusão e aprendizado 

utilizando imagens já existente e tendo o potencial para ser utilizada no ensino. A 

formação envolve acessibilidade e o Desenho Universal do Aprendizado tornando a 

Audiodescrição primordial na comunidade escolar. Por tanto, seu uso em todas as 

áreas do conhecimento, adequando-a ao novo ensino médio, produz espaços 

escolares formais e não formais inclusivos. 
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POINTOFIX: UMA FERRAMENTA PARA AUXILIAR NA MEDIAÇÃO 

PEDAGÓGICA INCLUSIVA NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 
CAETANO, Kevin Magalhães  

EVANGELISTA, Larissa de Mello 
 

 

O presente trabalho apresenta a utilização da ferramenta Pointofix na mediação 

pedagógica inclusiva de um aluno atendido pela Comissão de Educação Inclusiva no Centro 

de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG) no Ensino Remoto Emergencial 

(ERE) adotado devido à pandemia causada pelo Novo Coronavírus SARS-COV-2. 

Oliveira, Corrêa e Morés (2020) destacam que a pandemia exigiu que a escola se 

adaptasse aos modos de ensinar e de aprender, com vistas a ressignificar seus processos 

pedagógicos, prevendo a continuidade das aulas remotamente, de modo on-line, mediadas 

por computadores desktop ou dispositivos móveis. 

Diante da presença do ERE e da necessidade da realização da mediação pedagógica 

para alunos com Necessidades Educativas Específicas (NEE) se viu a importância de buscar 

novas ferramentas que pudessem auxiliar a mediação pedagógica, que agora ocorre somente 

no formato on-line. 

O Pointofix é um software autoexecutável e gratuito para computadores. Um software 

simples e muito útil principalmente para professores, instrutores e estudantes. É uma 

ferramenta usada para rabiscar sobre a tela. 

Segundo Ferreira e Bastos (s/d) independente do foco central da aplicação, software ou 

sistema, é consenso entre pesquisadores que a tecnologia na educação trouxe uma evolução 

na forma como o ensino é conduzido. Percebe-se claramente como a utilização de 

ferramentas tecnológicas influenciam positivamente no aprendizado. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a utilização da ferramenta Pointofix durante as 

mediações pedagógicas de um aluno com NEE, facilitando o processo ensino aprendizagem, 

especificamente dos conteúdos de matemática. 

O estudo apresenta-se por meio de uma pesquisa qualitativa, enquanto relato de 

experiência, descrevendo a utilização do Software Pointofix como ferramenta no processo 

ensino aprendizagem de um aluno com NEE do 6 ano do Ensino Fundamental durante o 

processo de mediação pedagógica no período do ERE no ano letivo de 2021. 

Considerando as necessidades pedagógicas do processo de mediação, ficou claro que 

para este formato de ensino, precisaríamos de uma ferramenta que nos permitisse 

acrescentar elementos visuais sem a necessidade de ficar alternando entre janelas do
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 Windows. Pois, quando isso ocorre, a percepção do aluno pode ficar fragmentada, uma vez 

que ele não dispõe de forma simultânea todos os elementos da atividade. 

A partir desse princípio, descobrimos a ferramenta Pointofix. Um programa 

autoexecutável e gratuito para computadores, que permite o usuário tirar um print da tela que 

está sendo usada e assim, adicionar/destacar as informações necessárias (Figura 1). 

                                          Figura 1. Interface do programa Pointofix 

 

Pode-se adicionar textos, figuras geométricas, cores distintas que podem ou não 

sobrepor o texto já existente, realizar formas livres, lupa, ampliação do zoom de 200 a 400%, 

além do mais a tela pode ser salva em formatos JPG, PNG e BMP sem perder as informações 

da atividade. 

O uso do Pointofix, permite dar “concretude” aos pensamentos abstratos, nela pode 

destacar as informações dos enunciados e pensar em tempo real com o aluno maneiras de 

solucioná-las. Desta forma, conseguimos manter a informação sempre de forma visual 

(FERREIRA e BASTOS, s/d), o que permite ao aluno uma facilidade maior na compreensão. 
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A ferramenta pode ser usada para explicar conceitos da matemática, como apresentam 

as imagens (figuras 2 e 3) a seguir: 

Figura 2. Explicação do conceito de retas paralelas. 

 

Figura 3. Exemplificação das frações usadas na atividade. 

 

Ajudando o aluno a compreender o processo de resolução da fórmula matemática usada 

na questão. 

Os resultados ao se utilizar a ferramenta, mostraram-se positivos, visto que possibilitou 

ao mediador dispor de mais elementos para realização da mediação pedagógica, permitindo-

o alcançar o objetivo de diferentes formas. O uso da ferramenta facilitou o aprendizado de 

conceitos matemáticos, na resolução de fórmulas, na organização do próprio pensamento, 

além de ter contribuído com a memória em virtude de se estar vendo o processo de resolução 

e explicação e não somente ouvindo. 
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COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA AMPLIADA: LEVANTAMENTO DE SOFTWARES 

GRATUITOS PARA A INCLUSÃO ESCOLAR 
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O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) compõe a 

Educação Básica e Pós-graduação da Universidade Federal de Goiás com uma 

Comissão de Educação Inclusiva (CEI)4. Objetiva assegurar o prescrito na legislação, 

promovendo a eliminação das barreiras que limitam o desenvolvimento dos alunos 

com necessidades educacionais específicas e estabelecer o elo entre a família e a 

escola. A partir da CEI e do grupo de pesquisa Lupa (GUADAGNINI; et al., 2019), 

almeja-se prover recursos e estratégias com evidências de eficácia e efetividade na 

promoção da acessibilidade. Conforme Barreto (2011), deve-se romper com o modelo 

de educação excludente daqueles não alinhados com os padrões sociais 

estabelecidos. Para Vygotsky (1993), a personalidade da criança com deficiência não 

abriga só funções subdesenvolvidas, mas qualitativamente diferentes e não é definida 

pela deficiência, mas por suas consequências sociais. Busca-se promover a 

acessibilidade nos níveis: físicos, comunicativos, atitudinais e digitais, mediante o 

recurso de Comunicação Alternativa e Ampliada. Segundo Chun, Moreira e Dallaqua 

(2012), a CAA deriva da esfera da saúde e propõe-se auxiliar os sujeitos não falantes 

e/ou com dificuldades de linguagem, com aplicação consagrada no âmbito do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Muitos indivíduos com TEA têm 

comprometimento na sua comunicação verbal e não verbal, prejudicando o 

desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, sociais, cognitivas, e a interação 

social que, geralmente, fica abaixo da expectativa. Conforme Nunes, Barbosa e Nunes 

(2021), a CAA ajuda as crianças com TEA a melhorar sua capacidade de 

compreensão e comunicação, incentivando o contato visual, desenvolvendo a fala, 

com redução dos comportamentos desafiadores e agressivos e a inclusão escolar. 

Para Russo (2021), a maioria das crianças adapta-se e aprende a lidar com as

 
4 Definição dessa comissão encontrada em: https://sites.google.com/ufg.br/educacaoespecialinclusiva 
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 ferramentas para CAA, tornando-se mais independentes e sociáveis. Existem 

evidências de que os recursos de CAA na modalidade física já encontram respaldo na 

comunidade científica. Mediada por aparelhos eletrônicos, pode ser acessada de 

forma gratuita. Tais recursos permitem ao usuário comunicar-se com as pessoas, 

complementando ou substituindo a fala. Os softwares gratuitos, de acesso até pelo 

celular, facilitam a comunicação, favorecendo a autonomia de pessoas com 

necessidades especiais. Constituem-se em grandes aliados para fins educacionais e 

no processo de letramento e de ensino e aprendizagem, mesmo no formato remoto 

de aulas. Objetivou-se conhecer os recursos de CAA disponíveis gratuitamente com 

vistas a viabilizar o acesso e utilização por alunos com necessidades educacionais 

específicas, especialmente os com TEA, visando eliminar barreiras na comunicação 

para a efetiva inclusão escolar. Apresentamos alternativas gratuitas de softwares 

facilitadores do manejo em sala de aula com vistas a ampliar as estratégias de ensino 

e aprendizagem. Pesquisou-se na web por meio dos descritores CAA e TEA. 

Refinamos a busca com o critério de gratuidade. A tabela 1 exibe os resultados. 

 

Tabela 1 - Lista de softwares gratuitos 

Software Sistema 
Operacio
nal 

Objetivo 

LetMeTalk Windows Alinha imagens para que o seu conjunto consista em 
frases com significado. Na página da web que 
descreve o aplicativo é indicado o público-alvo. 

AraBoard Windows Software útil para criar pranchas de comunicação no 
computador ou tablet, com personalização em imagens, 
sons, linhas, colunas e cores. 

Pranch
a Fácil 

Windows Software para a criação de pranchas que facilitam a 
comunicação com crianças, jovens e adultos em 
diferentes âmbitos. É personalizável. 

Plaphoons Windows, 
Linux, 
Mac, 
Android 

Software para a criação e utilização de pranchas de 
comunicação. 

Scala Windows Software que auxilia na alfabetização de crianças 
autistas por meio de comunicação alternativa. 

Cboard Windows Prancha de comunicação online com contém diversas 
pastas temáticas. 

Fonte: Adaptado de Sartoretto e Bersch (2022). 
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Vê-se que existem alternativas disponíveis, gratuitas e customizáveis, com 

recursos para a ampliação da comunicação para o processo de alfabetização e como 

recurso de apresentação de conteúdos em todas as áreas do currículo escolar. Ações 

de formação continuada para os professores que utilizam a Comunicação Alternativa 

e Aumentativa são de grande valia. O engajamento da equipe escolar e a 

aplicabilidade adequada das tecnologias são fundamentais para possibilitar a 

aprendizagem escolar. Propõe-se a inclusão dessas ferramentas e suas 

metodologias, no currículo escolar, como tecnologias assistivas, e da CAA para 

otimizar a aprendizagem escolar. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
BARRETO, C. S. G.; REIS, M. B. F. Educação inclusiva: Do paradigma da igualdade 
para o paradigma da diversidade. Revista Polyphonia, v.22 n.1, P.19- 32. 2011. 
 
CHUN, R. Y. S.; MOREIRA, E. C; DALLAQUA, G. B. Estado da Arte da 
Comunicação Suplementar e/ou Alternativa: análise dos primeiros congressos 
brasileiros. Inform. Educ. Porto Alegre, v. 15, n. 2, jul./dez. 
 
 
GUADAGNINI, M. R.; BEZERRA, C. G.; FERREIRA, S. F. B.; YAMAUCHI- 
TORRES, É. Projeto Lupa. Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 
 
NUNES, D. R. P.; BARBOSA, J. P. S.; NUNES, L. R. P. Comunicação 
Alternativa para Alunos com Autismo na Escola: uma Revisão da Literatura. Revista 
Brasileira de Educação Especial [online]. 2021, v. 27. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0212. Acesso em: 14 fev de 2022. 
 
RUSSO, F. Benefícios da CAA para o desenvolvimento dos autistas. 2021. 
Disponível em: neuroconecta.com.br/beneficios-da-caa-para-o- 
desenvolvimento-dos-autistas. Acesso em: 13 fev. de 2022. 
 
Sartoretto, M. L; Bersch, R. Assistiva Tecnologia e Educação. Disponível em: 
https://www.assistiva.com.br/ca.html. Acesso em: 02 fev. de 2022. 
  
VYGOTSKY, L. S. The collected works of L. S. Vygotsky The fundamentals of 
defectology. New York. Plenum Press, 1993. 
 

 



 
 

 

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA AMPLIADA: LEVANTAMENTO DE SOFTWARES 

GRATUITOS PARA A INCLUSÃO ESCOLAR 

 

GUADAGNINI, Míriam do Rocio 
FERREIRA, Sandra Barboza  

TORRES, Érica Yamauchi 
BEZERRA, Cláudia Santos Gonçalves Barreto 

 
 

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) compõe a 

Educação Básica e Pós-graduação da Universidade Federal de Goiás com uma 

Comissão de Educação Inclusiva (CEI)5. Objetiva assegurar o prescrito na legislação, 

promovendo a eliminação das barreiras que limitam o desenvolvimento dos alunos 

com necessidades educacionais específicas e estabelecer o elo entre a família e a 

escola. A partir da CEI e do grupo de pesquisa Lupa (GUADAGNINI; et al., 2019), 

almeja-se prover recursos e estratégias com evidências de eficácia e efetividade na 

promoção da acessibilidade. Conforme Barreto (2011), deve-se romper com o modelo 

de educação excludente daqueles não alinhados com os padrões sociais 

estabelecidos. Para Vygotsky (1993), a personalidade da criança com deficiência não 

abriga só funções subdesenvolvidas, mas qualitativamente diferentes e não é definida 

pela deficiência, mas por suas consequências sociais. Busca-se promover a 

acessibilidade nos níveis: físicos, comunicativos, atitudinais e digitais, mediante o 

recurso de Comunicação Alternativa e Ampliada. Segundo Chun, Moreira e Dallaqua 

(2012), a CAA deriva da esfera da saúde e propõe-se auxiliar os sujeitos não falantes 

e/ou com dificuldades de linguagem, com aplicação consagrada no âmbito do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Muitos indivíduos com TEA têm 

comprometimento na sua comunicação verbal e não verbal, prejudicando o 

desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, sociais, cognitivas, e a interação 

social que, geralmente, fica abaixo da expectativa. Conforme Nunes, Barbosa e Nunes 

(2021), a CAA ajuda as crianças com TEA a melhorar sua capacidade de 

compreensão e comunicação, incentivando o contato visual, desenvolvendo a fala, 

com redução dos comportamentos desafiadores e agressivos e a inclusão escolar. 

Para Russo (2021), a maioria das crianças adapta-se e aprende a lidar com as

 
5 Definição dessa comissão encontrada em: https://sites.google.com/ufg.br/educacaoespecialinclusiva 
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 ferramentas para CAA, tornando-se mais independentes e sociáveis. Existem 

evidências de que os recursos de CAA na modalidade física já encontram respaldo na 

comunidade científica. Mediada por aparelhos eletrônicos, pode ser acessada de 

forma gratuita. Tais recursos permitem ao usuário comunicar-se com as pessoas, 

complementando ou substituindo a fala. Os softwares gratuitos, de acesso até pelo 

celular, facilitam a comunicação, favorecendo a autonomia de pessoas com 

necessidades especiais. Constituem-se em grandes aliados para fins educacionais e 

no processo de letramento e de ensino e aprendizagem, mesmo no formato remoto 

de aulas. Objetivou-se conhecer os recursos de CAA disponíveis gratuitamente com 

vistas a viabilizar o acesso e utilização por alunos com necessidades educacionais 

específicas, especialmente os com TEA, visando eliminar barreiras na comunicação 

para a efetiva inclusão escolar. Apresentamos alternativas gratuitas de softwares 

facilitadores do manejo em sala de aula com vistas a ampliar as estratégias de ensino 

e aprendizagem. Pesquisou-se na web por meio dos descritores CAA e TEA. 

Refinamos a busca com o critério de gratuidade. A tabela 1 exibe os resultados. 
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Vê-se que existem alternativas disponíveis, gratuitas e customizáveis, com 

recursos para a ampliação da comunicação para o processo de alfabetização e como 

recurso de apresentação de conteúdos em todas as áreas do currículo escolar. Ações 

de formação continuada para os professores que utilizam a Comunicação Alternativa 

e Aumentativa são de grande valia. O engajamento da equipe escolar e a 

aplicabilidade adequada das tecnologias são fundamentais para possibilitar a 

aprendizagem escolar. Propõe-se a inclusão dessas ferramentas e suas 

metodologias, no currículo escolar, como tecnologias assistivas, e da CAA para 

otimizar a aprendizagem escolar. 
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