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PaLavra do ProFessor-auTor

Caro (a) cursista,

Iniciar um curso trata-se de uma nova oportunidade de ampliar seus conhecimen-
tos e suas ideias. O que começaremos apresenta uma metodologia diferenciada, 
inovadora, que fornece, de forma rápida e eficiente, as informações e a preparação 
necessária para o mercado que exige cada vez mais criatividade e inovação. 

O curso a distância, assim como a metodologia utilizada, exige que os cursis-
tas mantenham-se disciplinados e se comprometam a buscarem habituar-se 
ao estudo contínuo, diário.

Esta disciplina “Prevenção de doenças e promoção da saúde de pessoas com 
necessidades especiais” será trabalhada ao longo de seis aulas, oferecendo as 
teorias e práticas necessárias para o cargo de Técnico de agente comunitário 
em saúde.  

Iniciamos nosso trabalho detalhando o histórico de como as pessoas com de-
ficiências foram tratadas ao longo da história e, além de apresentar o percurso 
de inclusão dos portadores de necessidades especiais no Brasil, faremos uma 
breve abordagem da legislação em vigor.  

Em seguida, estudaremos as minúcias do ensino inclusivo, evidenciando os 
sentimentos experimentados como a resistência x consciência, além dos com-
ponentes práticos e vantagens da educação inclusiva.  

Teremos a oportunidade de compreender a inclusão como uma força para a 
renovação da escola propriamente dita, a importância das escolas se torna-
rem comunidades conscientes, de modo que possam aprender a vincular a 
aprendizagem interpessoal à arquitetura social vigente com o propósito de 
nos tornamos mais humanos. 

Na quarta aula vamos trabalhar o desenvolvimento de uma filosofia inclusiva, 
definindo assim a missão e o plano estratégico das comunidades de ensino 



inclusivo, o estabelecimento de uma liderança forte, além da promoção da 
cultura da diversidade e implantação de redes de apoio que deem suporte ao 
enfrentamento dos desafios da inclusão.

As particularidades de cada estudante também serão mencionadas, bem como 
a sugestão de estratégias para adaptação do currículo escolar, através de vi-
vências que propiciem a aprendizagem e a inclusão social. 

Finalizaremos nossa disciplina com o importante tema de ensino e aprendi-
zagem no espaço escolar, ressaltando os aspectos da apreensão da linguagem, 
as experiências de vida, o brinquedo como recurso pedagógico, os sistemas de 
mediação como as imagens, os recursos tridimensionais, os sistemas de comu-
nicação,  linguagem suplementar e alternativa, a língua de sinais e o braile.

Portanto, trata-se de uma disciplina importante, organizada em linguagem 
acessível e que mostra as principais dificuldades dos estudantes com neces-
sidades especiais e pretende suscitar dialogo entre todos os atores envolvidos 
com o ensino inclusivo rumo à justiça social.  

Bom estudo e muita aprendizagem! 

A autora.
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aula 1 - Histórico e trajetória da educação inclusiva no mundo

objetivo

Analisando a história percebemos que a sociedade, de tempos em tempos, 
apresenta mudanças no seu conjunto de valores, percepções e práticas, ou 
seja, ela muda seus paradigmas. A partir do percurso histórico, podemos com-
preender melhor como ocorrem  tais alterações e refletir como está a situação 
das pessoas portadoras de necessidades especiais, no Brasil e no mundo. A 
inclusão, representa uma conquista, e, ao mesmo tempo,  um grande desafio 
tanto para a educação como para a saúde , pois implica a tarefa de acolher 
todo e qualquer indivíduo, independente de suas características pessoais. 

1.1 Histórico de como as pessoas com deficiência foram tratadas ao longo da história 

Segundo a Bíblia todos os homens foram criados iguais à imagem e seme-
lhança de Deus, porém não é isso que a humanidade tem demonstrado, pelo 
contrário os mais fortes e mais capazes em lidar com o meio sobrevivem, 
enquanto os mais fracos perecem. (GLAT,1998).

Podemos dizer que a própria religião com toda sua força cultural, ao colocar o 
homem como imagem e semelhança de Deus, contribuíram para a construção 
de um modelo de perfeição física e metal e exclusão dos que diferenciavam 
desse padrão. 
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Figura 1: Educação Inclusiva. 

Fonte: imagem disponível em < https://gabyyluisa.files.wordpress.com/2011/07/especial2.jpg>Acesso em 
18/03/2015.

Segundo Glat (1998), essa diferença acaba sendo um processo de seleção 
natural. A autora ainda afirma que esse processo de seleção, com o passar 
dos tempos, tomou uma nova forma, passando de natural física para natural 
social, ou seja, mesmo os que conseguiam sobreviver fisicamente, não sobre-
viviam socialmente. 

Na pré-história os nossos ancestrais eram nômades, eram perseguidos pelas 
feras e necessitavam da caça e da pesca para sobreviverem, prevalecendo a lei 
do mais forte. Assim os mais fracos, e principalmente aqueles portadores de 
alguma deficiência, eram abandonados à própria sorte em lugares perigosos e 
íngremes onde seriam alvos fáceis para os predadores da época.                                              

Figura 2: Homens pré-históricos.

Fonte: imagem disponível em <http://msalx.viajeaqui.abril.com.br//> Acesso em 19/03/2015.
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Tal prática continuou por várias gerações e culturas, inclusive algumas avan-
çadas como na Grécia antiga onde os deficientes eram considerados pessoas in-
feriores e abandonadas pelas respectivas famílias e repudiadas pela sociedade. 

Em Esparta, ao nascer, os bebês eram levados a uma espécie de comissão 
oficial formada por anciãos de reconhecida autoridade. 

Conforme as leis: Se lhes parecia feia, disforme e franzina, como refere, Plu-
tarco, esses mesmos anciãos, em nome do Estado e da linhagem de famílias 
que representavam, ficavam com a criança. Tomavam-na logo a seguir e a 
levavam a um local chamado Ápothetai, que significa depósito. Tratava-se de 
um abismo situado na cadeia de montanhas Tahgetos, perto de Esparta, onde 
a criança era lançada e encontraria a morte, pois, tinham a opinião de que não 
era bom nem para a criança nem para a república que ela vivesse, visto como 
desde o nascimento não se mostrava bem constituída para ser forte, sã e rija 
durante toda a vida.

Consulte SILVA, Otto Marques.  A Época Ignorada: A pessoa Deficiente na 
História do Mundo de ontem e de hoje, São Paulo, caderno Cedas, 1986. 

Fonte: Disponível em http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo2/assis11.shtm em 21/03/2015.

Em Atenas, considerada por muitos como berço da civilização, também não 
agiu com os deficientes de maneira diferente de Esparta. Lá, os deficientes 
eram abandonados pelas respectivas famílias, considerados como pessoas in-
feriores e repudiadas pela sociedade de então, que valorizava o corpo atlético, 
a beleza hedônica e a elitização das castas, teses inclusive defendidas por 
filósofos como Aristóteles e Platão. 

 

Figura 3: Platão.

Fonte: imagem disponível em < http://www.imagick.com.br/wp-content/uploads/2014/01/platao-3.jpg> Acesso em 
19/03/2015
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Segundo, Otto Marques da Silva, (1986, p. 124) “no que concerne aos que 
receberam corpo mal organizado, deixa-os morrer (...). Platão (429-347 a.C.), 

Figura 4: Aristóteles.

Fonte: imagem disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Aristotle_Altemps_
Inv8575.jpg/765px-Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg> Acesso em 19/03/2015.

Segundo, Otto Marques da Silva, (1986, p. 124) “quanto, a saber, quais as 
crianças que se deve abandonar ou educar, devesse haver uma lei que proíba 
alimentar toda criança disforme (...)” Aristóteles (384-322 a.C.)

Em Roma houve dois momentos distintos: Antes de Cristo os deficientes re-
cebiam mesmo tratamento de Atenas. Com o advento do Cristianismo houve 
um novo movimento na Europa que passou a respeitar a suposta divindade 
existente em cada ser humano, embora os portadores não tivessem nenhum 
outro reconhecimento quanto aos seus direitos civis e status social, passando 
então a serem acolhidas em conventos e igrejas ao invés de serem abandona-
das como antigamente ou exterminadas por se tratarem de seres diabólicos.

Episódios de recuperação de deficiências física, auditiva e visual aparecem 
com grande frequência entre os milagres de Jesus Cristo. Podemos citar como 
exemplo a figura do Bispo de Mayra Nicolau, que viveu nos anos 300 d.C e 
que se empenhava em prol do acolhimento de crianças e pessoas abandonadas 
e deficientes.

Só no século XIII surge na Bélgica uma primeira iniciativa de tratamento e 
cura através da criação de uma colônia rural onde se admitia que expostos 
ao ar fresco, alimentação natural e exercícios ao ar livre poderiam recuperar 
parte de sua saúde física e mental.

No século XIV surge na Inglaterra à primeira legislação a respeito, tornando 
o rei o responsável pelo destino dessas pessoas classificadas, na época, como 
idiotas (loucura de nascença) ou doentes mentais (transtornos psiquiátricos 
temporários).
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Durante o período da Inquisição muitos portadores de deficiência foram jul-
gados e condenados à morte na fogueira por serem considerados mal forma-
dos e enviados pelo maligno, ou simplesmente sob a acusação de feiticeiros 
ou bruxos.

Figura 5: Como os deficientes eram vistos na Idade Média.

Fonte: imagem disponível em < http://image.slidesharecdn.com// > Acesso em 19/03/2015.

Já na considerada Idade Moderna (século XVI) surgiram outras concepções, 
através do médico Paracelso  e do filósofo Cardano,  que admitiam pela pri-
meira vez a deficiência como um problema médico e que devia merecer da 
sociedade um tratamento e educação especiais.

Figura 6: Paracelso.                      

Fonte: imagem disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Cardano.jpg .  Acesso em 
19/03/2015.
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Figura 7: Cardano.

Fonte: http://www.malaspina.com/jpg/cardano.jpg.
                     

Embora a ciência comece a dar seus primeiros diagnósticos considerando a 
deficiência como um problema neurológico poucos avanços no aspecto social 
foram obtidos devido à forte influencia religiosa que abominava seus porta-
dores.

No século XVII surge um conceito revolucionário de John Locke que propõe 
considerar a deficiência como carência de experiência, como uma página em 
branco no caso de um recém-nascido, e, portanto, passível de ser tratada atra-
vés da educação e ensinamentos. 

Figura 8: John Locke.

Fonte: imagem disponível em < http://cdn-1.constitution.org/img/locke3.jpg > Acesso em 19/03/2015.

Já século XVIII surge a teoria do cretinismo que defende a ideia de que as 
pessoas nascem normais ou acometidas por alguma deficiência devido fato-
res hereditários, que ao longo da existência de cada pessoa acometida  vão se 
degenerando,  justificando sua segregação ou não ou esterilização dos adultos 
afetados pelo bócio.

No século XIX, as convicções do médico Jean Itard, permitiram que ele de 
envolvesse nos cuidados com o “selvagem de Aveyron” na tentativa de integrá-lo 
à sociedade. Itard é considerado o pai da educação especial e um precursor da 
psicologia infantil, por seu inovador trabalho com Victor.
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Figura 9: O Menino Selvagem.

Fonte: imagem disponível em < http://files.lilianaparreira.webnode.pt//> Acesso em 19/03/2015.

Assista ao filme O Menino Selvagem de Averyon, de Fraçois Truffaut que 
narra a história baseada em fatos reais de um garoto que supostamente nunca 
teve contato com humanos até ser resgatado por volta de doze anos, que teve 
seu raciocínio, linguagem e interação social comprometidos. 

Contrariando o conceito levantado por Itard, que entendia a idiotia como in-
suficiência cultural, Pinel a considerava uma deficiência biológica. Este con-
ceito fez com que recomendasse Victor ao asilo de Bicêtre, na França, por não 
acreditar na teoria de Itard.

 A discordância entre estes dois autores aponta um problema que persiste 
até hoje, o da avaliação, pois os fatores biológicos e ambientais podem estar 
presentes em um mesmo diagnóstico, o que, muitas vezes, dificulta a avalia-
ção dos especialistas, impossibilitando-os de determinar com fidedignidade a 
origem da deficiência mental.

Figura 10: Pinel.

Fonte: imagem disponível em < http://media-1.web.britannica.com//> Acesso em 19/03/2015.



18

Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde de Pessoas com Necessidades Especiais

Pinel que é considerado como pai da psiquiatria defendia que os deficien-
tes mentais deveriam ser tratados como doentes e não de forma violenta ou 
simplesmente marginalizados da sociedade. Foi o primeiro médico a tentar 
descrever e classificar algumas perturbações mentais, que até a época (1875) 
eram classificados como semi-cretinos, cretinos e cretinóides, do menos para 
o mais grave.

A partir daí começam a surgir as escolas para crianças com deficiência men-
tal. Uma delas, a escola de Abendberg, criada em 1840, tinha como objetivo a re-
cuperabilidade dos cretinos e idiotas visando sua autonomia e independência. 

Nessa época, surge Johann Heinrich Pestallozzi, grande adepto da educação 
pública, defendendo que a educação era o direito absoluto de toda criança, 
inclusive – novidade para a época – daquelas provenientes das classes popu-
lares. Para ele, a escola deveria ser como um lar, pois essa era a melhor insti-
tuição de educação, base para a formação moral, política e religiosa. 

Figura 11: Pestalozzi.

Fonte: imagem disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Johann_Heinrich_Pestaloz-
zi.jpg > Acesso em 19/03/2015.

Nenhum dos pensadores modernos deu tanta importância ao amor na Educa-
ção quanto Pestalozzi. Para ele, todo homem deveria adquirir autonomia inte-
lectual para poder desenvolver uma atividade produtiva autônoma. O ensino 
escolar deveria propiciar o desenvolvimento de cada um em três campos: o 
da faculdade de conhecer, o de desenvolver habilidades manuais e o de desen-
volver atitudes e valores morais.
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Em meados do século XIX, Friedrich Froebel, educador alemão, visitando 
uma escola do seu mestre Pestallozzi, aprofunda seus estudos e funda um 
sistema de Educação Especial com materiais e jogos específicos, simples e 
eficazes, que tornam o ensino mais produtivo, ganhando um aspecto lúdico e 
concreto. Os princípios da metodologia de Froebel são: cada criança tem sua 
individualidade, é mais executiva do que receptiva e a educação formal deve 
começar antes dos seis anos.

   
Figura 12: Metodologia de Friedrich Froebel               

Fonte: imagem disponível em < http://www.heidecksburg.de/cms/media/ausstellungenmuseen/weitere_museen/
froebelmuseum/head_froebel.jpg >Acesso em 19/03/2015.                                                

 1.2 História do atendimento à Pessoa com deficiência no Brasil

Até o fim do século XIX, os hábitos e informações provenientes da Europa 
definiram a história da Educação Especial do Brasil. No século XVIII era 
frequente o ato de abandonar crianças deficientes nas ruas ou em portas de 
conventos e igrejas. Elas acabavam morrendo de fome, sede, frio ou sendo 
atacadas por cães. A institucionalização das crianças acolhidas por religiosas 
foi promovida pela “roda de expostos”, criada no século XVIII em Salvador 
e Rio de Janeiro e no século XIX em São Paulo.

A história da Educação Especial no Brasil foi marcada pelos costumes e in-
formações vindas da Europa. O abandono de crianças com deficiências nas 
ruas, portas de conventos e igrejas era comum. A criação da “roda de expos-
tos” em Salvador e Rio de Janeiro, no início do século XVIII e, em São Paulo, 
no início do século XIX, deu início a institucionalização dessas crianças que 
eram cuidadas por religiosas.

O mecanismo, em forma de tambor ou portinhola giratória, embutido 
numa parede, era construído de tal forma que aquele que expunha a criança não 
era visto por aquele que a recebia.
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Figura 13: Roda dos expostos.

Fonte: imagem disponível em <http://api.ning.com/files/ Roda02.jpg > Acesso em 19/03/2015.

O Hospital Juliano Moreira em Salvador, Bahia, fundado em 1874, pelo psi-
quiatra Juliano Moreira, é considerado como a primeira instituição para aten-
dimento às pessoas com deficiência mental. 

 

Figura 14: Dr. Juliano Moreira.                

Fonte: imagem disponível em < http://3.bp.blogspot.com >.Acesso em 19/03/2015.                              

A construção imponente, inspirada na Maison Nationale de Charenton, loca-
lizada perto de Paris, tinha uma escadaria de granito ladeada por duas estátuas 
representativas de caridade e da ciência.
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Box 1

Juliano Moreira foi um jovem prodígio. Iniciou o curso de Medicina, na 
Bahia, onde nasceu, quando tinha apenas 13 anos!  Cinco anos depois, em 
1891, formou-se com a apresentação da tese “Sífilis maligna precoce”. A ori-
gem humilde não o impediu de seguir sua vocação. Seu pai, o português Ma-
noel do Carmo Moreira Júnior, era inspetor de iluminação pública: verificava 
se os trabalhadores acendiam os lampiões de ferro das ruas da cidade. A mãe 
era empregada doméstica na casa de conhecido médico baiano, Luís Adriano 
Alves de Lima Gordilho, barão de Itapuã (1830-1892). O menino negro deu 
a sorte de ter tido o barão como seu padrinho e incentivador dos estudos. 
Aos 23 anos, passou em um concurso para o cargo de assistente da cátedra de 
Clínica Psiquiátrica e Doenças Nervosas da Faculdade de Medicina da Bahia, 
alcançando assim uma bem-sucedida trajetória profissional. 

Fonte: Disponivel  em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462000000400007&script=sci_arttext.  
Acesso em 19/03/2015.            

Consulte Juliano Moreira: um psiquiatra negro frente ao racismo científico.  
ODA. Ana Maria Raimundo & DALGALARRONDO Paulo.  Rev. Bras. Psi-
quiatr. vol.22 n.4 São Paulo Dec. 2000.

Disponível em http://www.scielo.br/scielo.  Acesso em 19/03/2015.                              

A influência da Medicina na educação destas pessoas perdurou até por volta 
de 1930. Atrelada aos pressupostos higienistas da época, o serviço de saúde 
do governo orientava o povo para comportamentos de higiene e saúde nas 
residências e nas escolas. Dentro desse princípio, a deficiência mental foi 
considerada problema de saúde pública e foi, então, criado o Pavilhão Bour-
neville, em 1903, no Rio de Janeiro, como a primeira Escola Especial para 
Crianças Anormais. 

Mais tarde, foi construído um pavilhão para crianças no Hospício de Juquery 
em São Paulo. A Medicina foi sendo gradualmente substituída pela Psicologia 
e a Pedagogia. Agora não mais mortos ou abandonados, mas institucionali-
zados. Entretanto, tais iniciativas aconteciam nos grandes centros.  No geral, 
as crianças com deficiências continuavam sendo cuidadas em casa ou insti-
tucionalizadas.
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Figura 15: Hospital Juquery.

Fonte: imagem disponível em < http://f.i.uol.com.br/folha/saopaulo/images/10344322.jpeg > Acesso em 
19/03/2015.

Durante as primeiras décadas do século XX, o país vivenciou a estruturação da 
estruturação da República e o processo de popularização da escola primária.

Nesse período, o índice de analfabetismo era de 80% da população. Surge o 
movimento da “escola-nova”, que postulava: a crença no poder da educação 
como ponto de transformação social, o interesse por pesquisas científicas, a 
preocupação em reduzir as desigualdades sociais e estimular a liberdade indi-
vidual da criança. O ideário da “escola-nova” permitiu a penetração da Psico-
logia na Educação, resultando no uso de testes de inteligência para identificar 
as crianças com deficiências.

Na década de 30, chega ao Brasil a psicóloga e educadora Helena Antipoff, 
russa de nascimento, para coordenar os cursos de formação de professores no 
Estado de Minas Gerais. Acabou criando os serviços de diagnósticos e clas-
ses especiais nas escolas públicas desse estado, que depois se estendeu para 
outros estados.

Figura 16: Helena Antipoff e um aluno da Escola Elementar da Fazenda Rosário, 1970.

Fonte: imagem disponível em < http://www.scielo.br/img/revistas/ea/v17n49/18405f1.jpg > Acesso em 
19/03/2015.
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A educadora e psicóloga russa, Helena Antipoff buscou recriar, no Brasil prá-
ticas desenvolvidas em Paris e Genebra e introduziu no léxico da psicologia o 
termo excepcional (em vez de retardado) para se referir às crianças cujos re-
sultados nos testes afastavam-se da zona de normalidade, para que se evitasse 
a estigmatização, e possibilitasse a reversão do distúrbio por meio de medidas 
psicopedagógicas adequadas. 

A influência do movimento escolanovista na Educação, no nosso país, ainda 
que defendesse a diminuição das desigualdades sociais, ao enfatizar o estudo 
das diferenças individuais e a proposição de ensino adequado e especializado, 
acabou contribuindo para a exclusão dos diferentes das escolas regulares.

Até mais da metade do século XX, o atendimento à pessoa com deficiência 
foi implementado através da institucionalização, da implantação de escolas 
especiais mantidas pela comunidade e de classes especiais nas escolas públi-
cas para os variados graus de deficiência mental. 

No Brasil, a primeira iniciativa de congregar pais de Pessoas com Necessida-
des Especiais e outras pessoas interessadas em apoiá-los ocorreu no Estado do 
Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1954, por iniciativa de uma mãe de criança 
com Síndrome de Down, Beatrice Bemis, membro do corpo diplomático norte-a-
mericana, que já havia participado da fundação de mais de duzentos e cinquenta 
Associações de Pais de Pessoas com Deficiência(s) nos Estados Unidos.  

 

Figura 17: Beatrice Bemis.                                    

Fonte: imagem disponível em < http://image2.findagrave.com/photos/2012/69/62171909_133143284617.jpg > 
Acesso em 19/03/2015.

Figura 18: 

Fonte: imagem disponível em <http://www.tribunahoje.com/vgmidia/imagens/136762_ext_arquivo.gif> 
.Acesso em 19/03/2015
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Em 1988, torna-se perceptível na Constituição a tentativa de democratizar a 
educação brasileira. Com a Lei Federal 7853, de 1989, presumiu-se o ofere-
cimento gratuito e obrigatório da Educação Especial em locais públicos de 
ensino. Além disso, foi considerado crime punível, a recusa ou suspensão, 
sem justa causa, da matrícula de um aluno com necessidade especial, sendo 
aplicada multa ou reclusão de um a quatro anos para os dirigentes das escolas, 
sejam públicas ou particulares.

Box 2

Estatuto da Criança e do adolescente 

Título I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de ida-
de.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 
Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referen-
tes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profis-
sionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
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c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, pu-
nido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais 
e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento.

Título II

Dos Direitos Fundamentais

Capítulo I

Do Direito à Vida e à Saúde

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, me-
diante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento 
e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o aten-
dimento pré e perinatal.   

§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, se-
gundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regio-
nalização e hierarquização do Sistema.

§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a 
acompanhou na fase pré-natal.

§ 3º Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz 
que dele necessitem.

§ 4o  Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestan-
te e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou 
minorar as consequências do estado puerperal.             

§ 5o  A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser também prestada 
a gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para 
adoção.       
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Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condi-
ções adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães subme-
tidas a medida privativa de liberdade.

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestan-
tes, públicos e particulares, são obrigados a:

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários indi-
viduais, pelo prazo de dezoito anos;

II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar 
e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas norma-
tizadas pela autoridade administrativa competente;

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalida-
des no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato;

V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência 
junto à mãe.

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescen-
te, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 
saúde.      

§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimen-
to especializado.

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessi-
tarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação.

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 
condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsá-
vel, nos casos de internação de criança ou adolescente.

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamen-
to cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais

Parágrafo único.  As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar 
seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da 
Infância e da Juventude.        



27

e-Tec Brasil

 Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência mé-
dica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente 
afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos.

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomenda-
dos pelas autoridades sanitárias.

Fonte: Estatuto da Criança e da adolescência.

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm. Acesso em19/03/2015.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), adotado pelo Brasil em 1990, 
reafirma e reforça os direitos já assegurados na Constituição: atendimento 
educacional próprio para portadores de necessidade especial, principalmente 
na rede regular de ensino.

Figura 19: Estatuto da Criança e do Adolescente.

Fonte: imagem disponível em < http://www.oatibaiense.com.br//>. Acesso em 19/03/2015.

Em 1994, surge um dos principais documentos mundiais que visam à inclusão 
social e que teve o objetivo de fornecer diretrizes para a criação de políticas 
educacionais. 

A Declaração de Salamanca, como é conhecida foi elaborada na Conferência 
Mundial sobre educação especial na Espanha, ela é fruto de uma tendência 
mundial atribuída aos movimentos de direitos humanos e da desinstitu-
cionalização manicomial. A Declaração de Salamanca ampliou o conceito 
de necessidades educacionais especiais, incluindo todas as crianças que 
não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, independente de qual 
motivo seja. 
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Box 3

Declaração de Salamanca

A Declaração de Salamanca, documento que assegurava os direitos educacio-
nais, foi assinada em 1994 por dirigentes de mais de 80 países – inclusive do 
Brasil – que se reuniram na Espanha. 

Ela proclama as escolas regulares inclusivas como o meio mais eficaz de 
combate à discriminação, determinando que as mesmas devam acolher todas 
as crianças, em uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer as 
suas necessidades, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais e emocionais. 

Também congregaram e demandaram de todos os governos que atribuíssem:

•	 A mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus 
sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas 
as crianças e adotassem o princípio de educação inclusiva em forma de lei 
ou de política, matriculando todas as crianças em escolas regulares.

•	 Também deveriam desenvolver projetos e encorajar intercâmbios em país 
com experiências de escolarização inclusiva para crianças e adultos com 
necessidades educacionais especiais. Também deveriam garantir progra-
mas de treinamento de professores, bem como a estimular a comunidade 
acadêmica no sentido de fortalecer pesquisa, redes de trabalho e a mobi-
lização de fundos para investir em educação especial.

ESTRUTURA DE AÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Estrutura adotada pela conferencia Mundial em Educação Especial organi-
zada pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, realizada em 
Salamanca entre 7 e 10 de junho de 1994 levou em consideração as propostas, 
direções e recomendações originadas dos cinco seminários regionais prepara-
tórios da Conferência Mundial.

O direito de cada criança a educação é proclamado na Declaração Universal 
de Direitos Humanos e foi fortemente reconfirmado pela Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos. Qualquer pessoa portadora de deficiência tem o 
direito de expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto 
estes possam ser realizados. Pais possuem o direito inerente de serem consul-
tados sobre a forma de educação mais apropriadas às necessidades, circuns-
tâncias e aspirações de suas crianças.
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O princípio que orienta esta estrutura é o de que escolas deveriam acomodar 
todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças 
deficientes e super-dotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de ori-
gem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias lin-
guísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou 
marginalizados. Tais condições geram uma variedade de diferentes desafios 
aos sistemas escolares. 

Administradores e diretores de escola têm a responsabilidade especial de pro-
mover atitudes positivas através da comunidade escolar e via arranjando uma 
cooperação efetiva entre professores de classe e pessoal de apoio. Arranjos 
apropriados para o apoio e o exato papel a ser assumido pelos vários parceiros 
no processo educacional deveria ser decidido através de consultoria e nego-
ciação. Cada escola deveria ser uma comunidade coletivamente responsável 
pelo sucesso ou fracasso de cada estudante. O grupo de educadores, ao invés 
de professores individualmente, deveria dividir a responsabilidade pela edu-
cação de crianças com necessidades especiais. 

Professores, que tem como missão gestar o processo educacional, deverão 
receber treinamentos que lhes habilitem a trabalhar em ambientes diferentes 
e de assumir um papel-chave em programas de educação especial.

As Universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselha-
mento no processo de desenvolvimento da educação especial, especialmente 
no que diz respeito à pesquisa, avaliação, preparação de formadores de pro-
fessores e desenvolvimento de programas e materiais de treinamento. 

Pessoas portadoras de deficiências, pais e voluntários deveriam ser convida-
dos assumir participação ativa no trabalho da escola.

Em 1996, a Lei Federal 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, ajustou-se à legislação federal e apontou que a educação das 
pessoas com deficiência deve dar-se, preferencialmente, na rede regular de 
ensino e assegurar seu êxito conforme prevê os artigos 58 e 59 da referida lei.

Artigo 58 - Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a mo-
dalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§ 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
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§ 3º - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem iní-
cio na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.

Artigo 59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessida-
des especiais:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específi-
cos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas defici-
ências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para 
os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular ca-
pacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Fonte: Declaração de Salamanca.

Disponível em portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em 19/03/2015.

Figura 23: Escola para todos.

Fonte: imagem disponível em http://4.bp.blogspot.com//Escola+aberta.bmp .Acesso em 19/03/2015.
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Em 1998, o MEC (Ministério da Educação) lança documento contendo as 
adaptações que devem ser feitas nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacio-
nais), a fim de colocar em prática estratégias para a educação de alunos com 
deficiência. 

Box 4

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais)

Tais adaptações prevê um currículo dinâmico, alterável, passível de amplia-
ção, para que atenda realmente a todos os educandos, nos critérios definidos 
abaixo: 

•	 o que o aluno deve aprender;

•	 como e quando aprender;

•	 que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo 
de aprendizagem;

•	 como e quando avaliar o aluno.

Destaca também pontos relevantes para obtenção de resultados favoráveis a: 

•	 a preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores;

•	 o apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários;

•	 as adaptações curriculares e de acesso ao currículo

As adaptações organizativas têm um caráter facilitador do processo de ensino
-aprendizagem e dizem respeito:

•	 ao tipo de agrupamento de alunos para a realização das atividades de en-
sino-aprendizagem;

•	 à organização didática da aula – propõe conteúdos e objetivos de interesse 
do aluno ou diversificados, para atender às suas necessidades especiais, 
bem como disposição física de mobiliários, de materiais didáticos e de 
espaço disponíveis para trabalhos diversos;
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•	 à organização dos períodos definidos para o desenvolvimento das ativida-
des previstas – propõe previsão de tempo diversificada para desenvolver 
os diferentes elementos do currículo na sala de aula.

As adaptações relativas aos objetivos e conteúdos dizem respeito:

•	 à priorização de áreas ou unidades de conteúdos que garantam funcio-
nalidade e que sejam essenciais e instrumentais para as aprendizagens 
posteriores. Ex: habilidades de leitura e escrita, cálculos etc.;

•	 à priorização de objetivos que enfatizam capacidades e habilidades bási-
cas de atenção, participação e adaptabilidade do aluno. Ex: desenvolvi-
mento de habilidades sociais, de trabalho em equipe, de persistência na 
tarefa etc.;

•	 à sequenciação pormenorizada de conteúdos que requeiram processos 
gradativos de menor à maior complexidade das tarefas, atendendo à sequ-
ência de passos, à ordenação da aprendizagem etc.;

•	 ao reforço da aprendizagem e à retomada de determinados conteúdos para 
garantir o seu domínio e a sua consolidação;

•	 à eliminação de conteúdos menos relevantes, secundários para dar en-
foque mais intensivo e prolongado a conteúdos considerados básicos e 
essenciais no currículo.

As adaptações avaliativas dizem respeito:

•	 à seleção das técnicas e instrumentos utilizados para avaliar o aluno. Pro-
põem modificações sensíveis na forma de apresentação das técnicas e dos 
instrumentos de avaliação, a sua linguagem, de um modo diferente dos 
demais alunos de modo que atenda às peculiaridades dos que apresentam 
necessidades especiais.

As adaptações nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-apren-
dizagem referem-se ao como ensinar os componentes curriculares. 

•	 à alteração nos métodos definidos para o ensino dos conteúdos curriculares;

•	 à seleção de um método mais acessível para o aluno;

•	 à introdução de atividades complementares que requeiram habilidades di-
ferentes ou a fixação

•	 e consolidação de conhecimentos já ministrados.  
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São facilitadas pelos trabalhos diversificados, que se realizam no mesmo seg-
mento temporal: 

•	 à introdução de atividades prévias que preparam o aluno para novas 
aprendizagens;

•	 à introdução de atividades alternativas além das planejadas para a turma, 
enquanto os demais colegas realizam outras atividades. 

•	 à alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos 
de apoio, sejam visuais, auditivos, gráficos, materiais manipulativos etc.;

•	 à alteração do nível de complexidade das atividades por meio de partes de 
seus componentes ou da explicitação dos passos que devem ser seguidos 
para orientar a solução da tarefa.  

•	 à alteração na seleção de materiais e adaptação de materiais como uso de 
máquina braille para o aluno cego, calculadoras científicas para alunos 
com altas habilidades/superdotados etc, além da alteração no tempo pre-
visto para a realização das atividades ou conteúdos. 

•	 ao período para alcançar determinados objetivos.

Muitas vezes, há necessidade de adotar adaptações significativas do currículo 
para atender às necessidades especiais dos alunos, quando estas forem mais 
acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos signifi-
cativas.

As adaptações organizativas têm um caráter facilitador do processo de ensi-
no/aprendizagem e dizem respeito:

•	 ao tipo de agrupamento de alunos para a realização das atividades de en-
sino-aprendizagem;

•	 à organização didática da aula – propõe conteúdos e objetivos de interesse 
do aluno ou diversificados, para atender às suas 36 necessidades espe-
ciais, bem como disposição física de mobiliários, de materiais didáticos e 
de espaço disponíveis para trabalhos diversos;

•	 à organização dos períodos definidos para o desenvolvimento das ativida-
des previstas – propõe previsão de tempo diversificada para desenvolver 
os diferentes elementos do currículo na sala de aula.

As adaptações relativas aos objetivos e conteúdos dizem respeito:

•	 à priorização de áreas ou unidades de conteúdos que garantam funcio-
nalidade e que sejam essenciais e instrumentais para as aprendizagens 
posteriores. Ex: habilidades de leitura e escrita, cálculos etc.;
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•	 à priorização de objetivos que enfatizam capacidades e habilidades bási-
cas de atenção, participação e adaptabilidade do aluno. Ex: desenvolvi-
mento de habilidades sociais, de trabalho em equipe, de persistência na 
tarefa etc.;

•	 à sequenciação pormenorizada de conteúdos que requeiram processos 
gradativos de menor à maior complexidade das tarefas, atendendo à sequ-
ência de passos, à ordenação da aprendizagem etc.;

•	 ao reforço da aprendizagem e à retomada de determinados conteúdos para 
garantir o seu domínio e a sua consolidação;

•	 à eliminação de conteúdos menos relevantes, secundários para dar en-
foque mais intensivo e prolongado a conteúdos considerados básicos e 
essenciais no currículo.

As adaptações avaliativas dizem respeito:

•	 à seleção das técnicas e instrumentos utilizados para avaliar o aluno. Pro-
põem modificações sensíveis na forma de apresentação das técnicas e dos 
instrumentos de avaliação, a sua linguagem, de um modo diferente dos 
demais alunos de modo que atenda às peculiaridades dos que apresentam 
necessidades especiais.

As adaptações nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-apren-
dizagem referem-se ao como ensinar os componentes curriculares dizem res-
peito:

•	 à alteração nos métodos definidos para o ensino dos conteúdos curriculares;

•	 à seleção de um método mais acessível para o aluno;

•	 à introdução de atividades complementares que requeiram habilidades 
diferentes ou a fixação e consolidação de conhecimentos já ministrados 
– utilizadas para reforçar ou apoiar o aluno, oferecer oportunidades de 
prática suplementar ou aprofundamento. São facilitadas pelos trabalhos 
diversificados, que se realizam no mesmo segmento temporal;

•	 à introdução de atividades prévias que preparam o aluno para novas 
aprendizagens;

•	 à introdução de atividades alternativas além das planejadas para a turma, 
enquanto os demais colegas realizam outras atividades. É indicada nas 
atividades mais complexas que exigem uma sequenciação de tarefas;

•	 à alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos 
de apoio, sejam visuais, auditivos, gráficos, materiais manipulativos etc.;
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•	 à alteração do nível de complexidade das atividades por meio de recursos 
do tipo: eliminar partes de seus componentes (simplificar um problema 
matemático, excluindo a necessidade de alguns cálculos, é um exemplo); 
ou explicitar os passos que devem ser seguidos para orientar a solução da 
tarefa, ou seja, oferecer apoio, especificando passo a passo a sua realiza-
ção;

•	 à alteração na seleção de materiais e adaptação de materiais-uso de má-
quina braille para o aluno cego, calculadoras científicas para alunos com 
altas habilidades/superdotados etc.

As adaptações na temporalidade dizem respeito:

•	 à alteração no tempo previsto para a realização das atividades ou conteúdos;

•	 ao período para alcançar determinados objetivos.

Muitas vezes, há necessidade de adotar adaptações significativas do currículo 
para atender às necessidades especiais dos alunos, quando estas forem mais 
acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos signifi-
cativas.

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais).Disponível em portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf. Acesso 
em 19/03/2015.

resumo

Nesta aula você estudou:

- A história da inclusão desde os gregos até os dias atuais.

- História do Atendimento à Pessoa com Deficiência no Brasil.

- Estatuto da criança e do adolescente. 

- A Declaração de Salamanca.

- PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais.)
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Vamos praticar o que você aprendeu

1. Como a deficiência foi vista ao longo da história?

2. Qual o objetivo do Estatuto da Criança e do adolescente?

3. O que preconiza a Declaração de Salamanca?

4. Quais adaptações curriculares são propostas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs)?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
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aula 2 - ensino inclusivo: resistência x consciência?

objetivo

Quando falamos de ensino inclusivo é comum ouvirmos queixas de profis-
sionais (professores e cuidadores) que muitas vezes não se sentem preparados 
para trabalhar com esse público, resistindo assim ao acolhimento dos que 
antes ficavam segregados do ensino regular, tendo lugar apenas na educação 
especial.  Essa resistência nada pode contra a legislação que, assegura direi-
tos a todos os portadores de necessidades especiais, mas pode ser  motivo de 
grande angústia por parte de todos que trabalham nas escolas.

 Uma das maneiras de trabalhar essa resistência é através da discussão dessa 
construção histórico-social, que nos levou a esse paradigma, desenvolvendo 
assim a consciência de que o fim gradual das práticas excludentes proporcio-
na a todos uma oportunidade igual para terem suas necessidades atendidas.

2.1 adaptação das instituições de ensino 

Conforme Stainback 1999, as instituições de ensino devem alterar seu funcio-
namento a fim de promover a inclusão de todos os alunos, inclusive aqueles com 
deficiências, uma vez que a educação é uma questão de direitos humanos.

A filosofia e as práticas de segregação de antigamente trouxeram resulta-
dos negativos aos portadores de deficiências, às instituições de ensino e à 
sociedade como um todo. Acreditava-se que o ideal era afastar as pessoas 
deficientes da sociedade, ajudando-as em ambientes isolados. O efeito disso 
foi o aumento do estigma social e da discriminação.  Nas escolas, houve o 
fortalecimento da homogeneização do ensino, devido à crença de que seria 
benéfico manter na sala de aula apenas alunos normais, a fim de não submeter 
o ensino a modificações ou adaptações. 

Figura 24: Inclusão dos deficientes.

Fonte: imagem disponível em <http://minorka.bloguepessoal.com/image/1245940207-jpg/>.Acesso em 19/03/2015.



38

Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde de Pessoas com Necessidades Especiais

De acordo com Stainback,1999, o ensino inclusivo atua em prol da inserção 
de todas as pessoas – independentemente da sua habilidade, origem, cultura, 
classe socioeconômica ou deficiência – no ambiente escolar, em que todas 
as necessidades dos alunos são atendidas satisfatoriamente. Os resultados de 
uma educação inclusiva são benéficos para vários grupos: os deficientes con-
seguem a oportunidade de preparar-se para a vida em comunidade, os profes-
sores aprimoram suas habilidades profissionais e a sociedade se conscientiza 
da importância de promover a igualdade, contribuindo efetivamente para a 
paz social. 

2.2 sentimentos experimentados no ensino inclusivo

Conforme Glat,1998, há determinados sentimentos que as pessoas com de-
ficiência provocam. Sentimentos na maioria ambíguos. A sociedade, por não 
saber lidar com a diversidade, acaba se sentindo perturbada, isolando o 
diferente. Tal sentimento gera outros, negativos. Porque, presenciando a 
situação do outro, nos comparamos a ele e começamos a agradecer por 
não apresentarmos deficiência ou por não termos filhos nessas condições. 
Esse tipo de pensamento vai contra nossa moral, e acabamos por nos sentir 
culpados por nos alegrarmos pela bomba ter caído na casa do vizinho e não 
na nossa. (GLAT, 1998).

Há quem evite conviver com deficientes por medo de se contaminar. Feliz-
mente, somente os mais ignorantes creem que é possível o contágio da de-
ficiência. Todavia, muitos pais não concordam com a inclusão de crianças 
portadoras de deficiências na sala de aula de seus filhos – porque poderiam 
imitar seu comportamento e prejudicarem seu próprio desenvolvimento – 
ocasionando o preconceito. Este é um dos pontos que dificultam a inclusão 
completa de alunos deficientes nas escolas.

Glat,1998, nos convoca a reavaliar essas concepções para que possamos ver-
dadeiramente falar em inclusão. Afinal, não basta apenas o ato de inserir pes-
soas com deficiência; é fundamental também aceitá-las, a fim de que elas 
possam usufruir das mesmas oportunidades que os demais indivíduos. 

Stainback, 1999, relata estudos sinalizadores de a inclusão de alunos defi-
cientes nas instituições de ensino regular fortalece a ideia da escola como 
uma comunidade, em que há limites e benefícios aos seus membros.

A criatividade é um dos itens para facilitar a adesão à inclusão, isto é, signi-
fica redirecionar a energia canalizada ao medo para a solução de problemas, 
que irá promover novas possibilidades nos limites, estruturas e benefícios dos 
relacionamentos. (STAINBACK, 1999). 



39

e-Tec Brasil

2.3 componentes Práticos da educação inclusiva 

De acordo com Stainback,1999 há 3 componentes práticos interdependentes 
na educação inclusiva: 

1. Rede de apoio - O componente organizacional que envolve tanto a coor-
denação quanto os indivíduos que se auxiliam e se apoiam por meio de 
conexões tanto formais quanto informais.

Figura 25: Deficientes em aula.                                                                        

Fonte: imagem disponível em  < http://msalx.revistaescola.abril.com.br// >.  Acesso em 19/03/2015.                                                                                 

Figura 26: Criança deficiente em ônibus escolar.                                       

Fonte: imagem disponível em http://www.quersaberpoliticacom.br/site/wp-content/uploads/2014/08/unnamed251.
jpg.Acesso em 19/03/2015.

Figura 27: Criança aprendendo a ler na lousa de braile.

Fonte: imagem disponível em http://msalx.revistaescola.abril.com.br .Acesso em 19/03/2015.
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Consulta cooperativa e o trabalho em equipe - É o componente do procedi-
mento, que envolve pessoas de diversas áreas atuando juntas para planejar e 
implementar propostas diferentes para atender a demanda de alunos diferen-
tes inseridos nos mesmos ambientes.

 
Figura 28: Equipe de trabalho.

Fonte: imagem disponível em < http://2.bp.blogspot.com//gestao3-capa3.gif >. Acesso em 19/03/2015.

Aprendizagem Cooperativa - É o componente de ensino que favorece a cria-
ção de um ambiente em sala de aula que valorize a aprendizagem e o desen-
volvimento de habilidades em alunos com diferentes interesses e talentos. 

                                                                                                                                                              
Figura 29: Portador de Síndrome de Down em atividade em sala de aula.         

Fonte: http://msalx.revistaescola.abril.com.br/2013/02/25/1304/LfC4j/inclusao-adaptacao-flexibilizacao-curriculo-
sindrome-down-palavra-especialista.jpeg .Acesso em 19/03/2015.

Programas adequados favorecem tanto alunos com deficiências, quanto alu-
nos que não as possuem, uma vez que todos estarão desenvolvendo habilida-
des e aprendendo a viver em comunidade.
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Figura 30: Alunos interagindo em uma dinâmica.

Fonte: imagem disponível em <http://revistaguiainfantil.uol.com.br/professores-atividades/108/imagens/i328233.
jpg> Acesso em 19/03/2015.

É importante que os adultos orientem os alunos em ambientes integrados, 
estimulando a interação; assim, será possível promover a comunicação e a 
construção de amizades entre os colegas. Com a educação inclusiva, os alu-
nos se sensibilizam, compreendem, respeitam e convivem naturalmente com 
a diversidade.

2.4 vantagens da educação inclusiva 

Conforme pesquisas realizadas desde a década de 1970, a socialização ofe-
rece enormes vantagens para as crianças, pois faz com que elas aprendam 
não só habilidades acadêmicas, mas também habilidades no âmbito social 
e da comunicação. Todos os alunos, inclusive os portadores de deficiência, 
precisam interagir com os professores e com os colegas a fim de desenvolver 
seus lados acadêmico e social. Quanto aos alunos com deficiências cognitivas 
importantes, convém não se preocupar com as habilidades acadêmicas. 

Em um debate sobre inclusão escolar em El Paso, Texas, Stainback (1999 
p.23) conta que o Tribunal de Recursos da Quinta Zona dos Estados Uni-
dos declarou que “embora uma criança com deficiência possa não ser capaz 
de absorver todo o currículo da educação regular, ela pode beneficiar-se das 
experiências não acadêmicas no ambiente educacional regular”. Indivíduos 
portadores de deficiências têm mais condições de se adaptarem à vida em 
comunidade quando são inseridas nas escolas.

Os alunos deficientes aprimoram suas habilidades nos quesitos educacionais, 
ocupacionais e sociais à medida que permanecem em locais inclusivos. Pro-
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fissionais que convivem com crianças deficientes reconhecem que as insti-
tuições de ensino têm papel importante na preparação dos alunos para a vida 
em comunidade. Stainback,1999  cita que para eles é um encorajamento, pois 
veem o que está acontecendo à sua volta e são o tempo todo estimulados.

 

Figura 31: Alunas juntas na escola.                                             

Fonte: imagem disponível em < http://gestaoescolar.abril.com.br/img/galeria-fotos/jpg.gestao-inclusao/joinville-3.
jpg>. Acesso em 20/03/2015.                                                                  
                                                                                                                       

Figura 32: Alunos subindo a rampa junto com seu colega portador de necessidades especiais.

Fonte: imagem disponível em http://revistaescola.abril.com.br/img/inclusao/011-Sem-obstaculos01.jpg . Acesso 
em 20/03/2015.                                                            

As vantagens da educação inclusiva se tornam ainda mais visíveis quando 
comparados às desvantagens da exclusão. Do ponto de vista social, ocupa-
cional e até acadêmico, segregação não é benéfica para os alunos. Stainback 
compartilha declaração de um aluno que estudou apenas em classes especiais 
e relatou: 
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“O único contato que tínhamos com as crianças ‘normais’ era 
visual. Olhávamos umas para as outras. Nessas ocasiões, pos-
so relatar meu próprio sentimento: constrangimento...posso 
também  relatar  o sentimento delas: credo! Nós, as crianças da 
‘classe especial’, internalizávamos a mensagem do ‘credo!  – e 
mais algumas outras. Estávamos proscritos sem nenhum futuro 
ou expectativa”. (STAINBACK,1999,p. 24).

A educação inclusiva oferece aos portadores de deficiência a chance de de-
senvolver habilidades para o trabalho e de se preparar para a vida em comu-
nidade. Alunos deficientes aprendem a interagir com pessoas não portadoras 
de deficiência e vice-versa.

Figura 33: Alunos com deficiência motora durante atividade em sala de aula.

Fonte: imagem disponível em < http://portal.rac.com.br/multimidia/imagens.jpg> Acesso em 20/03/2015.

O ensino inclusivo também traz vantagens para os professores, que passam 
a trabalhar mais em equipe. Assim, podem consultar um ao outro, além de 
terem acesso a apoio psicológico. Dessa forma, aprimoram suas habilidades 
profissionais, aprendem mais acerca dos avanços na educação e se adaptam 
a esses avanços, participando da organização da vida escolar diária. Os pro-
fessores se capacitam conforme elevam sua posição, recebem informações 
acerca das modificações e adaptações que ocorrem em suas áreas de atuação e 
têm condições de influenciar nas tomadas de decisões. Ao melhorarem como 
profissionais, os professores tornam-se pessoas conscientes dos desafios e, 
principalmente, dos benefícios da educação inclusiva. 

Figura 34: Inclusão de aluno portador de deficiência na roda em sala de aula.

Fonte: imagem disponível em < http://revistaescola.abril.com.br/img/inclusao/inclusao24-escolabarreira1.jpg > 
Acesso em 20/03/2015.
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O motivo principal para a educação inclusiva é, certamente, o ideia de igual-
dade. Através do exemplo, ensinamos aos alunos que todos merecem ter os mes-
mos direitos. Diferente das práticas segregacionistas, a inclusão defende o respei-
to e a aceitação das diferenças. É preciso escolas que atuem em prol da aceitação 
social, da cooperação e da paz. Quando todos os alunos, independentemente de 
suas diferenças, são incluídos nas escolas, a igualdade passa a ser considerada 
um valor na sociedade. Isso resulta também em cooperação e paz social.

Figura 35: Inclusão de portador de Síndrome de Down.

Fonte: imagem disponível em <http://www.jornallivre.com.br/images_enviadas/sindrome-de-down-klinefelter-e.
jpg > Acesso em 20/03/2015.

Figura 36: Criança portadora de deficiência em atividade.

Fonte: imagem disponível em <http://imguol.com/c/noticias/2013/07/17/17jul2013.jpg > Acesso em 20/03/2015.

Diante desse conhecimento, não será mais possível manter as consequências 
da segregação. Numa sociedade cada vez mais diversificada, a educação in-
clusiva orienta os alunos a respeitarem e conviverem com as diferenças.

Os portadores de deficiência precisam de instrução, técnicas, instrumentos e 
equipamentos especiais. E todos esses mecanismos de apoio devem ser inte-
grados e somados a uma reestruturação de paradigmas e das instituições de 
ensino.

É preciso que a inclusão abranja o maior número de escolas e comunidades ao 
mesmo tempo. Devemos valorizar a diversidade cultural e social, apreciando 
as razões que nos mantém unidos.
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resumo

Nesta aula você estudou:

- Adaptações das Instituições de Ensino

- Os sentimentos experimentados no ensino inclusivo

- Os componentes práticos da educação inclusiva.

- As vantagens do ensino inclusivo. 

Vamos praticar o que você aprendeu

1. Como articular os componentes práticos da educação Inclusiva?

2. Como reconhecer e superar sentimentos ambíguos em relação aos porta-
dores de necessidades especiais?

3. Como tratar uma criança que se sente estranha entre seus pares? O que 
oferecer e esperar dela? 

4. Quais as principais habilidades educacionais, ocupacionais e sociais são 
desenvolvidas no ensino inclusivo.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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aula 3 - inclusão: Força para a renovação da escola?

objetivo

Percebe-se que a inclusão de todos na escola, independentemente, do seu ta-
lento ou limitação, reverte-se em benefícios para todos os atores envolvidos: 
estudantes, professores, pais e a sociedade em geral. A interação das crianças 
entre si estimula as atitudes positivas como a compreensão, o respeito, e a 
convivência com as diferenças e as semelhanças individuais entre seus pares. 

Pessoas comprometidas com os direitos humanos, reivindicam por renovação 
nas escolas com o objetivo de obtenção dos resultados benéficos da inclusão, 
mesmo reconhecendo as discrepâncias entre aquilo que elas querem realizar e 
aquilo que as atuais limitações e estruturas possibilitam. Reconhecem mesmo 
assim que a Inclusão é uma grande força com poder transformacional.  

Figura 37: Inclusão de portador de deficiência física.

Fonte: imagem disponível em <https://eco4u.files.wordpress.com/2010/10/imagem-111.jpg?w=300&h=225> 
Acesso em 20/03/2015.

3.1 as escolas devem ser comunidades conscientes

Uma comunidade começa a se formar quando duas pessoas, outrora separa-
das, passam a conviver e a se adaptam uma à outra. 

Para Stainback,1999,  quem verdadeiramente se dedica à construção de uma 
comunidade não pode considerá-la uma utopia. As comunidades podem, em 
nome de sua manutenção, justificar as terríveis desigualdades no acesso aos 
seus recursos. Alguns membros podem, inclusive, envergonhar e ameaçar uns 
aos outros. Também podemos identificar sentimentos de ódio em relação às 
diferenças e manipulação dos chamados bodes expiatórios. Se envolver com 
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um projeto de renovação da escola não é tornar a comunidade isenta de qual-
quer problema, mas sim o esforço em prol do respeito, da oferta de oportuni-
dades para todos, do apoio mútuo, da valorização das habilidades únicas de cada 
membro e de resoluções coerentes para as complicações, quando surgirem.

Figura 38: Quadros de alunos com deficiência de escolas de educação especial e do ensino regular.

Fonte: imagem disponível em <http://s2.glbimg.com/.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/10/05/mostra_2.jpg> 
Acesso em 20/03/2015. 

Há muitos obstáculos para que a inclusão seja de fato atingida. É uma vitória 
se um aluno deficiente consegue permanecer na classe sem precipitar nenhum 
dos problemas já previstos, pois, assim, não haverá mais tantas dúvidas sobre 
a prática desenvolvida pela escola. O peso da história de uma escola pode 
influenciar e dificultar sua adaptação às novas possibilidades que o ensino 
inclusivo oferece.

A plena inclusão está no ambiente escolar que pode ser formado quando estu-
dantes com necessidades especiais demonstram consciência dos aspectos da 
vida escolar e têm a oportunidade, juntamente com todos os outros alunos, de 
aprender formas satisfatórias e confortáveis de permanecerem juntos.

Uma comunidade é considerada consciente quando os indivíduos usam meca-
nismos de aprendizagem interpessoal, com o objetivo de desenvolver formas, 
sistemas e estruturas que dão apoio à essa aprendizagem.

3.2 aprendendo a vincular a aprendizagem interpessoal à arquitetura social

O ciclo de aprendizagem interpessoal inclui uma consciência abrangente, o 
desenvolvimento de novas habilidades e de metas mais elaboradas. 
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Arquitetura social é um termo que envolve os limites, as estruturas e os rela-
cionamentos que moldam o tempo, espaço, as habilidades e as finanças. Nas 
comunidades escolares competentes, a aprendizagem interpessoal é o que in-
fluencia na construção dessa “arquitetura social”. Através do planejamento 
“com” e “para” toda a escola, professores, pais e alunos devem compartilhar 
o mesmo objetivo, para que a vida escolar tenha um sentido humanitário. O 
sistema escolar pode se tornar mais fácil por meio de uma “consciência ex-
pandida” na busca da resolução e superação dos problemas.

Modificações na arquitetura social podem, inclusive, incentivar a aprendi-
zagem interpessoal. O processo de formação de uma comunidade encontra 
também dificuldades e conflitos entre professores e estudantes. Acontecimen-
tos assim são momentos próprios para se expandir a consciência e tornar os 
objetivos pessoais mais claros.

Figura 39: Ambiente socialmente incluído.

Fonte: imagem disponível em < http://pbs.twimg.com/media/BBd0s0SCMAAlWRu.jpg:large > Acesso em 23/03/2015.

A criatividade compartilhada é um dos fatores que mais influenciam na con-
quista e profundidade da aprendizagem interpessoal e no êxito das alterações 
da arquitetura social. A criatividade envolve 3 etapas: 

1º) identificar as crenças básicas que determinam o comportamento dos en-
volvidos, de maneira que cada um faça escolhas mais assertivas. 

2º) negar a validade das crenças identificadas. 

3º) avaliar os efeitos da negação dessas. 

Quando tomamos consciência de nossa ansiedade em relação a inclusão de 
pessoas com necessidades especiais  e identificamos nosso medo de sermos 
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inadequados com elas ocorre o despertar interior da necessidade de desenvol-
vermos novas habilidades tanto no repertório da construção das atividades 
como na forma construtiva de lidarmos com as diferenças. 

3.3 a educação é a maneira de tornamo-nos mais humanos

O texto abaixo fala sobre forma que os indivíduos se tornam serem humanos 
e será útil para a reflexão acerca das dificuldades que existem no processo 
rumo ao ensino inclusivo. 

Box 5

Era uma vez um poderoso rei cuja amada rainha morrera dias após dar à luz 
seu tão esperado filho.

O rei amava demais seu filho e resolveu fazer tudo o que fosse necessá-
rio para preparar o príncipe para ser um grande rei e sucedê-lo. Deu-lhe os 
melhores tutores para fortalecer e disciplinar seu corpo e seu raciocínio. 
Deu-lhe também criados amorosos e companheiros para dividir com ele o 
palácio. E, mais importante que tudo, o rei protegeu seu filho do contato 
com a velhice, com a pobreza, com a dor e com o sofrimento. O prínci-
pe estudou e exercitou-se muito para tornar-se um rei digno do respeito e 
do amor de seu pai. Cresceu digno, forte e inteligente, mas cada vez mais 
perturbado pelo pouco que conhecia da vida. E, por isso, pediu a seu com-
panheiro de equitação, a quem amava e em quem confiava, que o levasse 
para ver como as pessoas viviam do lado de fora dos muros do palácio. 
Quando seu companheiro pediu permissão para a viagem, o rei disse-
lhe exatamente que rota e que caminho seguir e enviou guardas à fren-
te para garantir que tudo estivesse limpo e arrumado, e que os idosos, os 
fracos e os pobres ficassem fora de vista. “Certifiquem-se”, ordenou ele, 
“de que meu filho só terá a visão dos capazes, bem-sucedidos e belos”. 
O tempo estava perfeito para a viagem, e em todo lugar aonde o príncipe 
chegava encontrava pessoas saudáveis e felizes. Ele pensava consigo mes-
mo que era um tolo por estar tão ansioso sobre o seu conhecimento da vida, 
porque todos a quem encontrava se pareciam muito com ele próprio. Mas, de 
repente, uma mulher muito velha e maltrapilha, encurvada pelo peso dos anos 
e confusa por uma nuvem que encobria sua memória, apareceu cambaleante 
na frente do príncipe e perturbou sua complacência com sua fala ininteligível.  
O príncipe jamais havia visto nada parecido com aquela velha mulher, e quis 
saber se ela era realmente um ser humano ou outro tipo de criatura. Relutan-
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temente, seu companheiro disse ao príncipe que ele havia encarado a velhice, 
que chega para todas as criaturas, até mesmo ao próprio rei. Perturbado, o 
príncipe retornou rapidamente ao palácio e passou uma noite insone, tentando 
assimilar a nova experiência.

O rei ficou furioso. O príncipe havia ficado tão perturbado pela visão da ve-
lhice que resolveu fazer mais viagens para além dos muros do palácio, para 
aprender mais sobre a vida. Nos dias que se seguiram, apesar dos esforços 
frenéticos dos tutores e dos guardas, apavorados pelas ordens de preparativos 
ainda mais cuidadosos por parte do rei irado, o príncipe encontrou pobres, 
doentes, pessoas destruídas pelo fracasso e pessoas que sofriam pela morte de 
um amigo. E, considerando esses aspectos perturbadores da sua humanidade, 
o príncipe deixou o palácio do seu transtornado pai para encontrar seu próprio 
caminho na vida.

História do Príncipe Sidarta.

Fonte: STAINBACK S. e STANBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Tradução: Magda França Lopes. 
Porto Alegre: Artmed, 1999 p.61-62.

Para Stainback,1999 a história do Príncipe Sidarta nos serve de reflexão, do 
ponto de vista do seu pai, sobre as razões pelas quais ansiamos que nossos 
filhos cresçam fortes e aptos para ocupar seu espaço. Ainda que não sejamos 
reis e rainhas, queremos proteger nossos filhos da ansiedade e da alienação e 
queremos também que eles sejam inteligentes e felizes, e buscamos construir 
muros seguros em volta de sua infância para fortalecer seus corpos e concen-
trar suas mentes nas obrigações da vida adulta. Já que não moramos em palá-
cios, mas sim em um ambiente em que a insegurança econômica, as drogas, 
as doenças e a violência se tornam por vezes mais fortes que nossos muros 
mais altos, procuramos intensamente controlar a rotina de nossos filhos. Vis-
to que eles não são príncipes ou princesas, tememos que eles enfrentem as 
exigências do mundo adulto, e, com isso, vacilamos entre a indulgência (para 
compensá-los do sofrimento que sentirão) e a rispidez (para que se tornem 
pessoas mais fortes).

Um bom mentor é aquele que entra com coragem no conflito entre a vontade 
dos pais de defender os filhos das complicações através do controle e a von-
tade do jovem de descobrir, aprender, envolvendo-se, a partir dos problemas 
e dificuldades. O caminho rumo ao crescimento humano pode apresentar mo-
mentos solitários, como fez Sidarta, mas a maior parte desse caminho está 
bastante ligada aos relacionamentos pessoais, cuja qualidade condiciona a 
profundidade da educação de cada um nós.
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resumo

Nesta aula você estudou:

- Escolas como comunidades escolares.

- Aprendendo a vincular a aprendizagem interpessoal a arquitetura social. 

- A educação é a maneira de nos tornarmos mais humanos.

Vamos praticar o que você aprendeu:

1. Porque é necessário que as escolas sejam comunidades conscientes?

2. O que significa vincular a aprendizagem interpessoal à arquitetura social? 

3. Simule um planejamento “com” e “para” toda a escola, propondo solu-
ções para a resolução de conflitos. 

4. O que você achou da postura do pai de Sidarta? Qual deve se o papel dos 
“mentores” na jornada do crescimento humano.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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aula 4 - a criação de comunidades de ensino inclusivo eficaz

objetivo

A criação de comunidades de ensino eficaz deve ser tarefa de todos aqueles 
envolvidos na mudança significativa e duradoura da mudança de paradigmas 
e que beneficie todos os estudantes. 

A ideia de inclusão não abrange apenas os estudantes deficientes ou sob risco, 
mas todos os alunos. Os desafios enfrentados pelos alunos e pelos professores 
não permitem que ninguém se mantenha isolado ou que se concentre em ape-
nas uma necessidade ou em um grupo-alvo de estudantes.

As pessoas que defendem a necessidade das escolas sofrerem adaptações para 
melhor atender às necessidades de todos os diferentes alunos precisam se unir 
e agir conforme a ideia de que as boas escolas são boas escolas para todos os 
alunos.

Figura 40: Educação inclusiva.

Fonte: imagem disponível em < http://1.bp.blogspot.com//7+de+setembro+001.jpg > Acesso em 23/03/2015.

Os elementos a seguir são pontos importantes para implantar um ensino in-
clusivo e consequentemente, proporcionar justiça social todos os estudantes. 
São componentes interdependentes da construção de uma comunidade dinâ-
mica e bem informada, em que predominam o sucesso e o acolhimento.
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4.1 desenvolver uma filosofia comum e um plano estratégico

O primeiro passo é definir uma filosofia da escola, que deve estar baseada o 
ideal da inclusão, visando uma educação de qualidade para todos. 

Figura 41: Estratégia organizacional. 

Fonte: imagem disponível em < http://adm.esobre.com/imgs/estrategia.jpg > Acesso em 23/03/2015.

O ensino inclusivo está, naturalmente, direcionado às necessidades do aluno, 
e não simplesmente para a formação acadêmica. Para que as escolas atinjam 
a ênfase do estudante em sua totalidade, é necessária uma educação que siga 
os princípios fundamentais de uma filosofia escolar.

Definir a missão da escola é o primeiro passo para um planejamento ideal 
para que todos os estudantes sejam acolhidos e amparados como membros 
verdadeiramente integrados nas salas de aula de ensino regular.

A partir da definição e socialização da missão, as tomadas de decisão e as de-
terminações de parte dos procedimentos da escola são influenciadas por uma 
equipe que inclui os pais, os alunos, o pessoal de apoio, os administradores, 
os membros da comunidade, entre outros. Todos têm seu espaço.

4.2 estabelecer uma liderança forte

O diretor precisa ter consciência de sua responsabilidade de decidir as metas 
da escola e de garantir a tomada de decisões, a luta para superar os desafios 
e o amparo às interações e aos processos que se identificam ou que são com-
patíveis com a filosofia da escola. Conduzir uma escola de ensino inclusivo 
exige a crença de que todos os alunos têm condições de aprender e exige 
também a responsabilidade e o compromisso de oferecer a todos o acesso a 
uma educação de qualidade.
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Figura 42: Liderança. 

Fonte: imagem disponível em < http://www.mereoconsulting.com.br//>.  Acesso em 23/03/2015.

A fim de assegurar que a escola ofereça uma educação de qualidade a todos 
os alunos, a função do diretor é:

a. Oferecer meios através dos quais os professores renovem suas habilida-
des profissionais;

b. Descobrir formas de manter relações pessoais entre todos os estudantes;

c. Elaborar, juntamente com os professores, uma ideia de disciplina, que se 
consolide em toda a escola;

d. Contribuir para que a escola se torne um ambiente de acolhimento, man-
tendo-se como uma comunidade.

4.3 Promoção da cultura da diversidade

É preciso que as escolas estejam preparadas para não apenas oferecer aos 
alunos a aprendizagem acadêmica, mas também proporcionar suporte às di-
ferentes necessidades dos estudantes em todos os âmbitos do seu desenvol-
vimento. As escolas, mesmo que lentamente, incrementaram o ensino con-
forme evoluíam as mudanças tecnológicas. Entretanto, não se preocuparam 
com alterações no âmbito social. As escolas são espécies de microcosmos da 
sociedade; suas características, seus valores, seus costumes, suas prioridades, 
seus pontos positivos e negativos são todos reflexos do que acontece fora dos 
muros dessas instituições. São também locais em que as pessoas se preparam 
para a vida em comunidade, desenvolvendo ações, interesses e talentos que 
lhes serão úteis ao longo de toda a vida.
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Figura 43: Inclusão. 

Fonte: imagem disponível em < https://musicaeinclusao.files.wordpress.com/2014/10/inclusao-paulo-freire.jpg > 
Acesso em 23/03/2015.

Conforme Stainback,1999 a construção de uma comunidade educacional in-
clusiva depende da escola comunicar, de maneira clara, pública e intencional, 
que sua filosofia se fundamenta nas ideias de igualdade, justiça e imparciali-
dade para todos os estudantes, e que todos são respeitados. 

As pessoas da escola nem sempre percebem que só é possível educar a crian-
ça em todos os seus aspectos quando se cuida das necessidades de aceitação, 
de inclusão e de bons relacionamentos entre os alunos.

As crianças e os jovens passam parte considerável do tempo nas escolas e é 
justamente lá que muitos dos seus vínculos sociais são formados. As amiza-
des e a interação com os demais são, de fato, pré-condições para a aprendi-
zagem. Se um estudante não se sente ligado aos colegas de alguma forma, é 
como se ele não estivesse inserido naquele ambiente. Nesse caso, o aluno não 
consegue usufruir totalmente do seu potencial e de suas habilidades.

Educadores e famílias reconheceram que são necessários esforços interna-
cionais constantes e deliberados para gerar e sustentar oportunidades para 
que os estudantes criem amizades na escola e que existam oportunidades de 
socialização também fora do ambiente escolar, como após as aulas ou nos 
finais de semana.

A seguir, estão algumas maneiras que podem auxiliar na construção e desen-
volvimento de amizades:

a. Criar atividades que estimulem mais a cooperação do que a competição 
em sala de aula.

b. Definir práticas de ensino em que se forneça apoio a todos os alunos para 
participarem das aulas, promovendo assim a igualdade.
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c. Identificar oportunidades, ao longo das aulas, de mostrar aos alunos pon-
tos positivos da convivência com os colegas portadores de deficiência.

d. Assegurar que o ambiente esteja apropriado para que todos os alunos, 
incluindo os deficientes, possam participar de todas as atividades.

e. Incentivar e inspirar valores de respeito, de valorização das diferenças e 
de colaboração do desenvolvimento do próprio currículo.

f. Permitir que os alunos participam das tomadas de decisão com relação a 
políticas de ajuda mútua.

 4.4 implantar redes de apoio

É importante a criação de redes de apoio na escola tanto para professores 
quanto para estudantes que necessitem de mais incentivo ou apoio, princi-
palmente por causa da diversidade de necessidades dos alunos nas escolas e 
da recente alteração de paradigma para a prestação de serviços de apoio. É 
comum que professores no começo do envolvimento com ensino inclusivo 
precisam de tanto ou até mais suporte do que os próprios estudantes. 

Equipe de apoio significa um conjunto de indivíduos que tem o objetivo de 
debater, solucionar complicações e compartilhar ideias, métodos, mecanis-
mos, técnicas, dinâmicas e atividades para auxiliar os professores e/ou os 
estudantes a obterem o apoio necessário para cumprirem seus respectivos pa-
péis com êxito. A equipe pode ser composta por duas ou mais pessoas, que 
podem ser alunos, professores pais, supervisores, psicólogos e terapeutas. As 
equipes de apoio podem incorporar várias papeis. Um exemplo de uma equi-
pe de apoio do trabalho escolar é a equipe de encaminhamento. 

É conveniente incluir outros colegas de classe na equipe junto com o aluno 
que necessita de assistência. Os colegas podem sugerir meios através dos 
quais o aluno poderá verdadeiramente se incluir na escola e sentir acolhido, 
seguro e confortável na classe. Com o auxílio do pessoal da escola, os estu-
dantes frequentemente conseguem mobilizar um grupo da sala em torno de 
determinado aluno. Há duas vantagens em permitir a participação dos alunos 
em equipes:

 1º) os alunos estão disponíveis para oferecer momentos de inclusão e de 
fortalecimento de amizades, bem como ajuda e estímulo aos colegas com 
deficiência;

 2º) podem sugerir métodos de inclusão eficazes, pois sabem mais do que os 
adultos sobre as necessidades e as vontades de seus colegas.



57

e-Tec Brasil

Uma facilidade da inclusão pode se encarregar de várias funções. Pode esti-
mular ou planejar formalmente equipes de suporte como já citadas. É possí-
vel, também, auxiliar as equipes de suporte a fazer uso de métodos que valorizem 
a resolução criativa dos problemas e que assegurem que os membros da equipe 
tenham responsabilidade para oferecer apoio suficiente e satisfatório ao aluno.

 Figura 44: Inclusão.

Fonte: imagem disponível em < http://www.anonimosnodiva.com.br/wp-content/uploads/2014/09/cartilha.jpg > 
Acesso em 23/03/2015.

O papel principal do facilitador da inclusão é a de locador de recursos, uma 
vez que o professor não possui todas as estratégias ou todos os conhecimentos 
precisos para atender às necessidades de todos os estudantes numa sala em que 
prevalece a diversidade. Aí entra a função do locador de recursos: encontrar 
material e ferramentas adequadas, ou especialistas numa determinada área.

O facilitador da inclusão também pode assumir a função de ajudar os estu-
dantes, portadores ou não de deficiência, que sintam dificuldade nas tarefas 
educacionais ou na interação entre os demais colegas.

4.5 usar processos deliberados para garantir a responsabilidade

Mesmo com a disposição para incluir os alunos, as equipes de apoio podem 
não atingir seus resultados caso não mantenham processos contínuos para as-
segurar a organização e monitoramento eficazes, eficientes e frequentes para 
os estudantes. Frequentemente, há grande discrepância entre o plano de apoio 
ao aluno escrito no programa de educação individualizador (PEI) e o apoio 
que realmente está sendo oferecido a esse mesmo aluno. Além disso, muitas 
reuniões do PEI se concentram em cumprir os regulamentos do governo em 
preencher formulários, quando deveriam buscar realizar reuniões dinâmicas, 
que visem resolver os desafios e desenvolver novos métodos e mecanismos 
para melhorar o atendimento aos alunos. A reunião do PEI é uma das poucas 
oportunidades dos professores se encontrarem e planejarem estratégias, e, in-
felizmente, muitos documentos são escritos e em seguida arquivados.
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A questão é que as equipes cujas funções são planejar as estratégias de inclu-
são nas salas de aula de ensino regular não agem de forma completamente 
funcional ou satisfatória, o que não é benéfico para o estudante. Nesses casos, 
o aluno, ao enfrentar dificuldades, é considerado um bode expiatório, sendo 
isolado da turma. Situações como essa são reflexos da falta de conhecimento 
dos elementos-chave fundamentais para a orientação de um apoio realmente 
eficaz ao aluno.

Os elementos-chave incluem:

a. Reconhecer a relevância de um planejamento que se caracterize como um 
processo contínuo, e não algo meramente anual ou semestral. É necessá-
rio que as equipes reúnam-se com frequência, para que haja um monito-
ramento constante do apoio dado ao aluno.

b. Reconhecer que é importante analisar quais são as habilidades e os talen-
tos dos alunos.

c. Reconhecer os benefícios de incluir os pais e os próprios estudantes como 
membros, participando do projeto de apoio.

d. Reconhecer que é fundamental o enfoque contínuo ao atendimento.

A seguir estão algumas estratégias-chave através das quais as reuniões das 
equipes de apoio se tornaram mais proveitosas: 

•	 Determinar as funções dos membros (anotador, apontador, facilitador, 
transcritor).

•	 Elaborar uma agenda com tempo máximo para debater os itens.

•	 Começar a reunião sempre com o reconhecimento dos bons resultados.

•	 Encerrar a reunião com um plano de ação que explique claramente a fun-
ção dos responsáveis e quando deverão executar seus papéis. 

•	 Utilizar cores e gráficos para registrar os processos em quadros.

•	 Oferecer, depois da reunião, uma transcrição a todos os presentes das de-
cisões tomadas e dos procedimentos que ocorreram.
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Figura 45: Acesso. 

Fonte: imagem disponível em < http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/Image/incluir/acesso.jpg > Acesso em 
23/03/2015.

4.6 desenvolver uma assistência técnica organizada e continua

É possível que os professores se sintam inadaptados e carentes de informa-
ções e conhecimentos de apoio quando são solicitados a utilizar abordagens 
em sala de aula muito diferentes das estratégias de ensino que mantinham. 
Ademais, pesquisadores que monitoraram as tentativas de reforma da escola 
nos Estados Unidos percebem que o procedimento de reforma não está alcan-
çando suas metas. 

São elementos de um plano eficaz de apoio:

Profissionais especializados, tanto dentro, quanto fora do ambiente escolar, 
para assumirem o papel de consultores e facilitadores.

a. O acesso fácil a ferramentas e materiais atualizados, equipamentos de 
vídeo e áudio que evidenciem o projeto de reforma da escola e o atendi-
mento inclusivo. É importante também um cadastro sempre atualizado 
dos envolvidos nos âmbitos local, estadual e nacional, bem como um ca-
lendário de eventos de formação.

b. Planejamentos abrangentes e contínuos.

c. Momentos próprios para que os professores se reúnam para resolver algu-
ma complicação, para apoiar uns aos outros e para bolarem, juntos, novas 
abordagens de ensino.

d. Oportunidades para os professores, ainda recentes nas salas de aula inclusivas, 
observarem outras escolas e distritos que tenham adotado o ensino inclusivo.

e. Oportunidades para os educadores aperfeiçoarem suas práticas educacio-
nais, através do auxílio de outros mais experientes da área da inclusão. 
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É fundamental a participação, além de todos os funcionários da escola, dos 
pais nesse processo de assistência aos alunos. Para compartilhar satisfatoria-
mente os objetivos da escola e as formas de alcançá-los, todas essas pessoas 
devem ter a chance de conseguir o mesmo volume de informações.

4.7 manter a flexibilidade

A flexibilidade é um ponto importante dos debates acerca de qual a forma 
ideal de criar escolas de qualidade, em que predomine a inclusão e os direitos 
iguais a todos, com ou sem deficiência.

Observando famílias que possuem um filho deficiente, é possível identificar 
facilmente as mesmas características que tornam uma escola verdadeiramente 
apta para acolher e educar todos os estudantes. Essas famílias demonstram 
flexibilidade, além de conseguirem, espontaneamente, reagir diante de qual-
quer mecanismo utilizado para que o “momento funcione” e para que seu 
filho participe ativamente das atividades da família. Os pais acabam por se 
tornar mestres persistentes, levantando questões importantes e desafiadoras, 
desenvolvendo novas estratégias e se esforçando para encontrar as melhores 
práticas para promover a inclusão de seus filhos. 

Assim, os educadores devem melhorar suas habilidades para que tenham con-
dições de vencer os desafios e de dar suporte aos estudantes que precisam de 
uma assistência maior para aprender e participar mais. Além de acreditar e 
comprometer-se com o funcionamento do ensino inclusivo, é preciso que os 
envolvidos apresentem espontaneidade, flexibilidade e coragem para assumir 
riscos.

Quando existirem problemas, o ideal é identificar a etapa do plano e definir 
uma forma diferente de prosseguir, em vez de retroceder para a segregação, 
encaminhando os alunos deficientes para salas da aula de educação especiais. 
Embora a segunda opção pareça mais simples, não é melhor em longo prazo 
para os estudantes e para o desenvolvimento das escolas inclusivas. Quando 
os alunos apresentam na aula comportamento mais difícil de lidar, é preciso 
que os envolvidos no planejamento do aluno apresentem o máximo de fle-
xibilidade e de criatividade; entretanto, na prática, é o momento em que as 
pessoas são geralmente menos flexíveis.

Outro ponto também resultante da flexibilidade é a capacidade dos profes-
sores de extrapolarem os papéis tradicionais que assumem, desempenhando 
também outras funções. Quando há uma equipe própria para o planejamento 
e a implementação de apoio para os estudantes individualmente, o debate e o 
apoio se tornam padrões operacionais típicos. 
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4.8 examinar e adotar abordagens de ensino efetivas

Para educar de forma eficiente todos os alunos numa sala heterogênea, é 
preciso que os professores façam uso de diversas estratégias de ensino para 
atender às necessidades de todos os alunos. Os educadores, com frequência, 
precisam reavaliar suas abordagens, a fim de definir se são realmente as me-
lhores formas de fazer com que todos os alunos aprendam e melhorem seu 
desempenho. 

Figura 46: Escola inclusiva.

Fonte: imagem disponível em < http://blogs.diariodonordeste.com.br/diarinho/wp-content/uploads/2013/04/escola.
png > Acesso em 23/03/2015.

Os líderes das mudanças no ensino afirmam que para preparar os estudantes 
para serem cidadãos produtivos do século XXI são necessárias práticas de en-
sino que valorizem mais a aprendizagem ativa que a passiva, a cooperação e 
o trabalho em equipe em vez da competição, a análise crítica em vez o ensino 
mecânico (BENJAMIN, 1989).

Além de utilizarem poucas estratégias de ensino, os educadores das escolas 
de ensino regular têm sido levados a crer que eles não apresentam a habili-
dade ou o conhecimento preciso para educar de forma satisfatória os alunos 
deficientes. Isso ocorre porque a educação para pessoas com necessidades 
especiais se desenvolveu em instituições de ensino segregadas, em que se 
buscava atender as necessidades dos alunos que apresentam habilidades fora 
dos padrões tradicionais. A manutenção de dois sistemas educacionais dis-
tintos, um chamado de “educação especial” e o outro de “educação regular”, 
fortaleceu a crença de que alunos deficientes aprendem de maneira tão dis-
tinta que precisam de técnicas de ensino muito diferentes daquelas utilizadas 
para os demais alunos.
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Em uma escola dinâmica em que haja cooperação e trabalho em grupo para 
bolar práticas com o objetivo de assegurar o bom desempenho do estudante, 
não é preocupante para os educadores descobrirem e tentarem utilizar novas 
técnicas de ensino. Os educadores poderão, dessa forma, manter as práticas 
que eles considerarem as mais adequadas em suas aulas.

4.9 comemorar os sucessos e aprender com os desafios

Como já foi descrito, é fundamental que a comunidade mantenha a capaci-
dade dos membros de exercer sua criatividade. Pessoas criativas focalizam 
os aspectos positivos e percebem a importância de acreditar no sucesso. Elas 
também conseguem agir diante de desafios que naturalmente aparecem quan-
do surgem outras oportunidades de aprendizagem.

Figura 47: Inclusão social.

Fonte: imagem disponível em <www.imagemeinclusao.com.br600x480> Acesso em 23/03/2015.

A seguir está a chamada “estrutura para renovação contínua”, que mostra 
como é possível que as equipes de ensino se mantenham num processo contí-
nuo, sempre visando o êxito.

a. Comemorar as pequenas conquistas e os pequenos objetivos alcançados.

b. Buscar saber o que foi feito para que essas conquistas tenham se realizado.

c. Determinar, de forma contínua e detalhada, quais são as metas.

d. Auxiliar todos os membros e reconhecer as vantagens de alcançar as metas.

e. Sempre buscar entender o que poderia ter sido feito de forma mais efi-
ciente ou até de forma diferente para atingir os objetivos.
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As técnicas bem-sucedidas de adotadas pela escola podem apresentar efeito 
pequeno sobre a mudança, a menos que sejam feitos esforços deliberados 
para incluí-las no cotidiano da escola. 

A teoria da mudança é, por vezes, utilizada pelos educadores como suporte 
para o desenvolvimento de novos métodos nas escolas. Acredita-se que só é 
possível alcançar a real mudança através de pequenos sucessos, de pequenos 
passos, e que tornar o processo acelerado pode fazer com que as pessoas não 
concordem com os novos métodos, sabotando as tentativas de mudança. 

É importante manter a sensibilidade às maneiras que as pessoas e os grupos 
reagirão ao começarem a experimentar a mudança. Todavia, a teoria da mu-
dança não pode ser utilizada pelos professores como uma desculpa para que 
eles não provoquem modificações e sejam bem-sucedidos em suas aborda-
gens educacionais a fim de contribuir para a formação de escolas com ensino 
inclusivo e de qualidade. O processo de mudança é progressivo e cada novo 
passo só é dado quando todos estão em sintonia de paradigmas. 

Aliás, a criação de “fases” no processo de desenvolvimento do ensino in-
clusivo de fato dificulta a aceitação e faz com o que as pessoas contrárias à 
reforma educacional tenham mais tempo para se organizarem.

Conforme pesquisas, alterações nas atitudes não têm de proceder às altera-
ções de comportamento. Logo, não é o ideal acreditar que a mudança de ati-
tude dos indivíduos diante de algo novo se dê antes que a mudança em geral 
ocorra. Aliás, estudos mostraram que a forma de mudar ações é ensinando as 
pessoas a modificarem seu comportamento, havendo assim, mudanças nas 
atitudes.

Figura 48: Inovar. 

Fonte: imagem disponível em < http://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2013/05/inovacao2.jpg > Aces-
so em 23/03/2015.
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O maior problema de desenvolver os métodos de ensino inclusivo lentamen-
te, ou de desenvolvê-los por fases, é que isso ignora o quão urgente é essa 
inclusão para os estudantes, que não podem mais perder tempo. Incluir e asse-
gurar o acesso igual a uma educação de qualidade é exercer a chamada justiça 
social, que pode concordar ou contrariar os valores defendidos pelas escolas, 
pelos distritos escolares e pela sociedade em geral.

resumo

Nesta aula você estudou:

•	 Desenvolver filosofia inclusiva e plano estratégico;

•	 Estabelecer uma liderança forte;

•	 Promover culturas que acolham, apreciem e acomodem a diversidade;

•	 Implantar de redes de apoio;

•	 Usar processos deliberados para garantir a responsabilidade;

•	 ;Desenvolver assistência técnica organizada e contínua;

•	 Manter a flexibilidade;

•	 Examinar e adotar abordagens de ensino efetivas;

•	 Comemorar os sucessos e aprender com os desafios.
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Vamos praticar o que você aprendeu:

1. Crie uma missão e plano estratégico para promover a aprendizagem no 
ambiente escolar inclusivo. 

2. Promova uma atividade em sua comunidade que estimule a cultura da 
diversidade. 

3. Visite um projeto exitoso de inclusão e socialize seus conhecimentos ad-
quiridos na visita com outras pessoas. 

4. Dê dicas de superação de desafios em inclusão social.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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aula 5 - estratégias para a adaptação do currículo escolar

objetivo

Diante da nova realidade de turmas heterogêneas, os professores devem ter 
um pensamento crítico acerca do que requer cada aluno. Ainda que objeti-
vos educacionais em geral para todos os alunos possam se manter iguais, 
os objetivos específicos precisam ser tratados individualmente, a fim de se 
adequarem às diferentes necessidades e habilidades de cada estudante. Por 
exemplo, o objetivo básico de uma aula de linguagem, como comunicação 
eficiente, pode ser a mesma para todos, mas os objetivos específicos adequa-
dos para um aluno podem não ser os mesmos para outro. Para determinados 
estudantes, o ideal poderia ser ditar uma carta em um gravador ou estender o 
vocabulário da comunicação para interagirem com os amigos.

5.1 Particularidades de cada estudante

A apatia pela atividade escolar é um provável resultado quando se exige algo 
dos alunos sem considerar suas particularidades. A persistência surge do su-
cesso, das conquistas. Logo, o aluno começa a desistir de tentar quando repe-
tidamente não consegue ser bem-sucedido em determinado trabalho escolar.

Por exemplo, diante da questão “o que é temperatura?”, cada aluno, por apre-
sentar habilidades distintas, deveria focar em diferentes objetivos educacio-
nais específicos, a fim de alcançarem resultados. A maior parte dos alunos 
estava aprendendo sobre as escalas Celsius e Fahrenheit; outros já estuda-
vam sobre movimento molecular em temperaturas distintas. Um aluno estava 
aprendendo a discernir e criar uma definição de quente e frio através da expe-
rimentação com objetos diferentes. Em seguida, todos os alunos deviam cola-
borar para um projeto de ciências sobre temperatura e se dedicar a atividades 
envolvendo o assunto que eles aprenderam. Dessa forma, todos procuraram 
resolver o mesmo objetivo educacional básico (o que é calor e como ele é me-
dido), entretanto, focaram em práticas diferentes e foram avaliados segundo 
seu desempenho nessas práticas.  

Isso foi vantajoso para todos. O trabalho escolar do aluno com os objetos 
quente e frio, por exemplo, tornaram-se uma oportunidade para que os outros 
colegas, que trabalhavam com escalas de temperatura, enxergassem situações 
práticas envolvendo a temperatura e a medição dela. 

Numa aula de matemática para alunos na 4ª série, por exemplo, o educador 
utilizou técnicas de ensino tradicionais para ensinar a multiplicar e dividir 
números de três e quatro algarismos: explicou a operação, elaborou questões, 
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exibiu exemplos no quadro para mostrar os procedimentos, passou exercícios 
para os alunos e, no fim da aula, perguntou aos alunos acerca de problemas de 
matemática na vida real que englobam operações de divisão e multiplicação 
de números de três e quatro algarismos.

Figura 49: Currículo real e oculto. 

Fonte: imagem disponível em < http://3.bp.blogspot.com//curricu+2.jpg > Acesso em 23/03/2015.

Como cada aluno da sala possuía suas particularidades e suas diferentes habi-
lidades, nem todos estavam prontos para aprender sobre multiplicação e divi-
são de números com três algarismos. Uma aluna, Shawn, estava no processo 
de reconhecer os números, aprender a contar de 1 a 100 e comparar moedas 
a cédulas de dinheiro.

O facilitador da inclusão observou a aula para elaborar uma forma de incluir 
alunos de níveis de aproveitamento diferentes. Por exemplo, o educador po-
deria solicitar que Shawn identificasse alguns números escritos no quadro, 
da mesma forma que outros colegas teriam que multiplicar oito por nove ou 
reagrupar números? Poderia entregar para Shawn uma folha de exercícios so-
bre identificação dos números enquanto os outros os outros resolviam lições 
sobre resolução de problemas e de operações com números de três e quatro 
algarismos? O problema é que o aluno pode reparar o tratamento diferente 
dado a ele e se sentir isolado. Todavia, nessa aula em particular, muitos estu-
dantes trabalharam com atividades escolares diferentes, e por isso os colegas 
não estranharam que Shawn estivesse resolvendo problemas envolvendo re-
conhecimento dos números.

5.2 vivência empresarial para aprender matemática

Com a ajuda do facilitador, o educador formulou uma atividade que envol-
via o conhecimento aprendido em sala. Todos os alunos participaram. Foi 
elaborado um mini empreendimento de chocolate quente: ao longo de seis 
semanas, a turma organizou a microempresa durante a aula de matemática. 
Equipes com cinco ou seis alunos eram selecionados, em rodízio, para a ati-
vidade bolada pelo educador e pelo facilitador da inclusão.
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A pequena empresa era organizada na aula nas segundas, terças e quintas. Nas 
sextas, os alunos se envolviam no projeto no horário do recreio. Nas quartas, 
os estudantes iam comprar suprimentos no armazém.

Operar a microempresa, registrar tudo o que ocorria e calcular os gastos fa-
ziam com que os alunos aprendessem matemática de forma dinâmica. 

resumo

Nesta aula você estudou:

- Particularidades de cada estudante.

- Vivencia empresarial para aprender matemática.

Vamos praticar o que você aprendeu:

1. Por que é tão importante conhecer as particularidades de cada necessidade 
especial ?

2. Qual o papel do facilitador de aprendizagem?

3. Simule uma nova vivência empresarial que estimule a aprendizagem ma-
temática

4. Criar um jogo para estimular a aprendizagem da linguagem.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



69

e-Tec Brasil

aula 6 - ensino e aprendizagem no espaço escolar

objetivo

A educação também se dá em ambientes fora da escola, mas a aprendizagem 
adquirida na escola é o foco desta aula. Na escola, devido ao trabalho peda-
gógico, aprendizados provenientes do senso comum e conhecimentos cientí-
ficos são adquirimos simultaneamente pelo aluno. Conceitos resultantes do 
dia a dia são reorganizados para dar espaços aos conhecimentos científicos. 
Para Reily, 2006 não devemos descartar o senso comum. Há, na verdade, uma 
interdependência entre esses dois tipos de conhecimentos. O conhecimento 
científico se desenvolve no momento em que o aluno transporta os conhe-
cimentos que aprendeu a partir do senso comum para o meio científico. O 
cotidiano e os conceitos aprendidos em casa dão sentido à prática proposta na 
educação formal.

Figura 50: Rede de Colaboração. 

Fonte: imagem disponível em < http://www.inclusive.org.br/wp-content/uploads/2011/02/inclusao-escola
-300x241.jpg > Acesso em 23/03/2015.

Por exemplo, se o educador usa o nome do aluno, não para chamá-lo, mas 
para mostrar que a primeira letra do nome “Marcelo” é “m”, tal como “Mi-
guel”, a palavra deixa de ser instrumento de comunicação e passa a ser objeto 
de estudo. O discurso escolar é qualitativamente distinto do discurso do dia a 
dia. É assim que o ensino formal atua para estimular no estudante a capacida-
de de manipular conscientemente seu próprio sistema semiótico. 

Isso pode ocorrer em vários ambientes, todavia, embora a educação informal 
tenha sua importância, esse autor afirmava que a educação formal oferece um 
tipo especial de mediação, uma vez que fornece ao estudante conhecimentos 
já organizados. 



70

Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde de Pessoas com Necessidades Especiais

Na escola que adota o ensino inclusivo, os princípios de aprendizagem ser-
vem para todos os alunos, com ou sem deficiências. Em momento algum, 
nem nos livros nem na prática pedagógica, teremos educadores de técnicas de 
ensino construtivistas, freirianas ou socioculturais cogitando a ideia de que 
o estudante pode aprender somente observando e imitando o que observou. 

É possível dizer que, pedagogicamente, a escola visa que todos os estudan-
tes apresentem bom desempenho na linguagem, seja no âmbito oral (falar e 
compreender o que escutar), seja no âmbito gráfico (ler e escrever), ainda que 
algumas crianças tenham acesso às palavras através de meios diferentes.

Porém, há alunos cujo principal veículo de mediação sígnica na aprendiza-
gem é a imagem. Entre esses alunos, temos como exemplos os surdos, os que 
apresentam problemas linguísticos, os com deficiência mental não alfabetiza-
dos, os com deficiência neuromotora que utilizam sistemas de comunicação 
pictográfica, os autistas, os portadores de síndrome de Asperger, entre outros.

Algumas pessoas têm fornecido declarações interessantes acerca da forma 
que processam informações, afirmando que têm mais facilidade para apren-
der por imagens do que por leitura e escrita. Reily,2006 nos apresenta relato de 
uma profissional bem-sucedida, chamada Temple Grandin, que, por ser autis-
ta, pensa, sente e vivencia experiências de uma forma diferente da tradicional.

“Eu penso por figuras. Para mim, as palavras são como uma 
segunda língua. Tenho que traduzir tanto as palavras faladas 
quanto as escritas em filmes coloridos, junto com o som, para 
que rodem como uma fita de vídeo na minha cabeça. Quando 
alguém fala comigo, suas palavras são imediatamente traduzidas 

em imagens”. (Temple Grandin) (Reily,2006 p.26).

Aprender a ler e escrever modifica tanto nossa maneira de descobrir signifi-
cados e de adquirir informações que não conseguimos nem nos lembrar de 
como era nossa vida antes disso.

Por outro lado, os indivíduos que não têm facilidade com leitura e escrita 
acabam desenvolvendo muito as habilidades na leitura de sinais visuais. Por 
exemplo, mesmo aqueles que não sabem ler reconhecem a diferença entre 
letra, desenho, número, logotipos e sinais.

Através da comunicação visual, conseguem: 

•	 Reconhecer estabelecimentos comerciais através das placas, e identificar 
marcas pelos logotipos;

•	 Reconhecer a diferença entre sanitários masculino e feminino pela placa 
na porta.
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Figura 51: Ícones e símbolos. 

Fonte: imagem disponível em <http://thumbs.dreamstime.com/z/tecla-vermelha-dos-cones-dos-smbolos-dos-si-
nais-2802036.jpg > Acesso em 20/03/2015.

•	 Reconhecer cédulas de dinheiro, linhas de ônibus ou de metrô através das 
cores;

•	 Entender a mensagem das placas de trânsito;

Figura 52: Imagem de cédulas de real.

Fonte: imagem disponível em <http://veja.abril.com.br/imagem/novas-cedulas-620.jpg > Acesso em 20/03/2015. 

•	 Reconhecer a diferença entre sanitários masculino e feminino pela placa 
na porta; saber o significado dos símbolos em eletrodomésticos e no con-
trole remoto da televisão;

•	 Absorver possíveis informações de um texto escrito; por exemplo, perce-
ber se alguma palavra é longa ou curta, reconhecer a letra inicial da palavra 
e formular ideias sobre o que pode estar escrito, e saber qual a parte mais 
importante do texto pela posição, pelo tamanho da letra ou pelo destaque.

Geralmente subestimamos a capacidade de aprendizado e de leitura informal de 
uma pessoa portadora de deficiência; entretanto, a linguagem visual é um meca-
nismo que pode gerar excelentes resultados quando desenvolvida na escola.
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A imagem é um veículo de mediação sígnica, assim como as palavras escri-
tas, a música ou a fala. Pode proporcionar informações de alta ou de baixa 
qualidade. O professor, quando optar um material pedagógico ilustrado, deve 
observar cuidadosamente não apenas o conteúdo do texto, mas também as 
imagens. Dessa forma, as imagens precisam ser escolhidas com o critério e 
atenção usados para escolher os textos.

6.1 a apreensão da linguagem

A imagem, ao contrário da escrita e da fala, não ocorre conforme uma sequ-
ência. Ou seja, a imagem é vista de uma vez só, na simultaneidade. Conse-
guimos, por vezes, captar a informação da imagem num único e rápido olhar. 
Entretanto, quando se trata de uma imagem complexa, é preciso de um tempo 
maior analisando para entendermos o que ela significa. 

Através do recurso de figura principal e fundo, o criador da imagem define 
qual será o fundo (geralmente é o que revela o contexto da imagem) e o pon-
to mais relevante (a figura principal, que normalmente é posta no primeiro 
plano, embora também possa ser colocada atrás, para a encontrarmos quando 
analisarmos mais profundamente).

Através de recursos da linguagem plástica, o criador da figura é capaz de 
guiar nosso olhar; observamos rapidamente os grandes espaços de uma cor 
só, entretanto focamos nossa atenção a linhas, cores ou formas que são ressal-
tadas em meio a uma área neutra.

É importante mostrar ao estudante como podemos enxergar o significado das 
imagens, indicando os detalhes e as figuras mais relevantes, da mesma forma 
que ensinamos para a criança, apontando com o dedo e lendo em voz alta, 
qual a forma adequada de ler (de cima para baixo, começando da esquerda 
em relação à direita, etc).

Da mesma forma que acontece na linguagem verbal, o que leva à significação 
não é a percepção sensorial, mas sim o movimento de síntese e interpretação. 
Relembramos situações semelhantes através de expressões de imagem figura-
tiva, com figuras com significado. Mesmos em situações abstratas, podemos 
fazer uma leitura pessoal ao reconhecermos formas decorativas culturalmente 
significativas e realizarmos julgamentos. 

É preciso saber discernir quais são as principais figuras na imagem que se 
observa. No caso da linguagem visual, é possível reconhecer os pontos im-
portantes através de recursos da linguagem plástica usados pelo criador da 
imagem.
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Você já parou para perceber a quantidade e a diversidade de tipos de imagens 
que existem no ambiente da escola? Por que será que há tantos exemplos de 
imagens, e mesmo assim as pessoas permanecem criando outros? Abaixo es-
tão alguns tipos de imagem: 

•	 Reflexo no espelho, no vidro, sombras;

•	 Pegadas, contorno do corpo, marcas do corpo;

•	 Fotografias;

•	 Pinturas, serigrafias, colagens a quatro cores;

•	 Desenhos de traços e gravuras em preto-e-branco; 

•	 Figuras em livros;

•	 Plantas de arquitetos;

•	 Ícones, logotipos, sinalizações da comunicação visual;

•	 Gráficos, esquemas, organogramas, tabelas;

•	 Mapas.

O desenho abaixo é um exemplo de linguagem visual sendo usada por uma 
criança para criar uma pequena narrativa.

Figura 53: Desenho representando 2 tempos (Emília -7 anos).

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus,2004 p.30. 

 

Ainda que geralmente as pessoas acreditem que a fotografia seja a melhor 
imagem, isso não é exatamente verdade. Quando a pretensão é mostrar in-
formações de natureza científica, geográfica ou técnica, por exemplo, a re-
presentação mimética (que imita a natureza) nem sempre é a mais adequada.

A imagem trata-se de signo, não de coisa. Todavia, é normal confundirmos 
alguns tipos de imagem com o objeto original que é retratado, tamanha a se-
melhança entre a figura e o objeto original. Exemplos: reflexo em espelho ou 
fotografia em documento de identidade. 
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Figura 54: Esquema de  pintura corporal.

Fonte: REILY, L. Linguagem e mediação. Campinas Papirus, 2004 p.31. 

É possível que você esteja se perguntando qual o motivo para não termos ido 
logo ao ponto: “quais são os métodos propostos para utilizar a imagem no en-
sino inclusivo como ferramenta de aprendizagem do aluno com necessidades 
especiais?”.

Temos consciência de que o professor geralmente tem menos bagagem e me-
nos mecanismos para utilizar imagens do que para utilizar a linguagem verbal 
nas aulas.

A diagramação (organização visual das palavras no espaço) pode também ser 
útil no entendimento das informações oferecidas, tornando-se ferramenta de 
raciocínio e pensamento. Alguns exemplos de como organizar informações 
verbais estão representados na figura ao lado.

Através de agrupamentos ou diagramas, é possível organizar os textos ver-
bais para facilitar a compreensão das relações representadas. Isso é útil para 
mostrar, por exemplo: 

•	 Hierarquias;

•	 Relações em que há subordinados;

•	 Elações de causa e efeito;

•	 Comparações;
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•	 Relação entre partes que formam um todo;

•	 Classes classificações e categorias;

•	 Uma sequência de acontecimentos;

•	 Ocorrências de forma linear sejam elas aleatórias ou relacionadas;

•	 Estratos, camadas, 

•	 Fatos aleatórios;

•	 Sistemas.

Figura 55: Exemplos de esquema de organização visual.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus,2004 p.35. 
  

6.2 a imagem em movimento na sala de aula

Devido ao desenvolvimento tecnológico, a imagem ganhou cada vez mais 
espaço no ensino e no cotidiano. Porém, o número cada vez maior de figuras 
nos livros didáticos dificulta a aprendizagem dos estudantes com problemas 
visuais, fato esse que não pode ser ignorado pelo educador. 
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Figura 56: Tradução tátil de sistema circulatório. 

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.37. 
  

No início da alfabetização, as crianças normalmente buscam associar palavras 
com figuras. Se o estudante cego não tiver acesso aos recursos visuais, não 
terá as mesmas condições e o mesmo suporte do que aqueles que conseguem 
enxergar. Logo, é importante que o educador compreenda que a figura não 
tem mera função de ilustrar e que é também um instrumento pedagógico, para 
que ele descubra formas de tornar as imagens acessíveis aos alunos cegos.

Reily, 2006 nos sugere descrever a imagem para o aluno através de referên-
cias espaciais na mesa dele. O uso de massinha de modelar, por exemplo, 
contribui para que o aluno se oriente no espaço da mesa e auxilia a mapear a 
imagem de lousa. Assim, o estudante com cegueira pode acompanhar a aula, 
usando como suporte um sistema paralelo de representação.
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Figura 57: Tradução tátil com cerritilha. 

Fonte: Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus,2004 p.38. 
  

Há várias formas possíveis de transformar traços em relevo, e entre elas po-
demos destacar:

•	 Desenhar com giz de cera em cima da própria imagem, sendo a base uma 
prancha de aglomerado de madeira dura em que se tenha colado uma 
tela de náilon. Isso gera traços que podem ser sentidos pelo aluno com 
cegueira;

•	 Pintar com tinta do tipo “puff”, que, ao ser aquecida (pode-se utilizar, por 
exemplo, um secador de cabelo), gera um volume sobre os traços;

•	 Usar massinha de modelar para criar pontos de referência sobre a mesa 
do estudante;

•	 Elaborar as partes principais da figura em papelão ou em EVA (material 
emborrachado);

•	 Usar thermo-pen, material aquecido que, ao ser aplicado a flexi-paper, 
gera relevo;

•	 Pintar com tintas que tem texturas, podendo ser arenosas, aveludadas ou 
craquelentas;

•	 Colar barbante sobre o contorno da figura;
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•	 Produzir linhas em thermo-form, para fazer com que gráficos se transformem 
em figuras de relevo (esse processo requer um equipamento próprio);

•	 Pintar com tinta do tipo “puff”, que, ao ser aquecida (pode-se utilizar, por 
exemplo, um secador de cabelo), gera um volume sobre os traços;

•	 Reproduzir a imagem com a técnica de pontilhado linear.

Quando as escolas estão no caminho da adaptação total ao ensino inclusivo, 
muitas vezes não há como adquirir material na mesma quantidade dos mate-
riais que os outros estudantes fazem uso. Logo, é fundamental que haja uma 
seleção cuidadosa, que considere a qualidade e a clareza das imagens. Impor-
tante também verificar se a imagem pode ser facilmente compreendida pelos 
alunos cegos através do tato. Nesse caso – aliás, em todos – é interessante 
perguntar ao próprio aluno se as ferramentas oferecidas estão satisfazendo 
suas necessidades.

Muitas publicações abordam o uso da mídia e da tecnologia na sala de aula 
como auxilio do professor.

O uso do filme pode ser uma estratégia para superar dificuldades de uma 
criança explorar o ambiente e as vivências de contato direto especialmente 
nos casos de limitações de mobilidade e de autonomia, em função da defici-
ência física, visual, mental, sensorial, dificuldade no desenvolvimento neu-
ropsicomotor, superproteção da pessoa que apresenta doença crônica ou que 
não aparenta ter noção de perigo. 

O filme, ainda que não substitua a experiência direta e pessoal com o mun-
do, pode ser sim um sistema sígnico híbrido, por ter os elementos sonoros, 
visuais e verbais, podendo oferecer um universo de experiências para perto 
da criança, trazendo para o espaço da sala de aula acontecimentos ocorridos 
em outros tempos e outro ambientes (a história também pode ser ficcional). 
A imagem em movimento é bastante útil para aqueles alunos que apresentam 
mais facilidade com atividades não-verbais.

Quanto aos estudantes com deficiência visual, é preciso que o educador, antes 
de iniciar o filme, fale um pouco sobre o contexto e o local em que ocorre 
a trama, sobre os personagens e, ainda que brevemente, sobre o assunto. Os 
alunos cegos conseguirão acompanhar as falas após identificar a quem per-
tencem as vozes. É necessário que o educador fale quando houver alguma 
mudança de espaço e quando aparecerem elementos de cena relevantes. Já no 
caso de alunos surdos, é preciso haver interpretação em linguagem de sinais 
para que o estudante acompanhe as falas. É interessante perguntar aos alunos, 
ao longo do filme, se suas necessidades estão sendo atendidas.
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 Ao optar por um filme criado originalmente para o cinema para exibir numa
 televisão, o educador deve se questionar se os estudantes – em média 30 a
 40 alunos em sala – conseguirão visualizar satisfatoriamente o filme numa
 pequena tela. Filmes épicos, com cenas abertas e campos de batalha, não
.prendem a atenção

Dominar a escrita não é uma habilidade necessária para se assistir televisão, 
que  se trata de um meio de comunicação popular, feito para toda e qual-
quer pessoa. Os conteúdos curriculares transitam na televisão, mesmo que de 
forma fragmentada, em programas de entretenimento, noticiários, programas 
educativos, minisséries históricas e até em comerciais. O conteúdo televisivo 
abrange diversos assuntos, todavia, de maneira superficial. Para que o pro-
fessor utilize a programação televisiva em suas aulas, é necessário encontrar 
uma forma de associar o programa com a matéria da aula.

Confira no quadro abaixo os diversos gêneros na produção de cinema, televi-
são e vídeo, existentes no mercado: 

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.46.  

Vale a pena enriquecer nosso trabalho, incluindo maior amplitude visual para 
os debates escolares. 

6.3 recursos em três dimensões

Ao vermos um objeto que julgamos interessante, impulsivamente esticamos 
o braço para tocá-lo. Ainda que tenham nos ensinado, quando éramos crian-
ças, a evitar tocar nos objetos (“não é para tocar”, “não pegue! Vai quebrar”), 
acabamos agindo impulsivamente, movidos pela vontade de sentir os dedos 
tocando as coisas.

Em nosso atual papel de professores e eterno papel de aprendizes, temos 
consciência do valor das experiências que nosso corpo permite vivenciar. Os 
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estudos do ambiente, as feiras de ciência, os teatros, os projetos cultuais, os 
campeonatos e até as festas juninas são momentos de muita importância ao 
longo dos anos escolares, e não apenas por acontecerem fora no dia a dia das 
aulas, mas também e principalmente por haver o contato corporal com obje-
tos de conhecimento.

Do ponto de vista neuromotor, é natural que o ser humano busque contato 
com diversos estímulos sensoriais e reaja a eles. Essa ação ocorre desde o 
período dentro do útero. Após o nascimento, porém, os indivíduos participan-
tes do meio em que o bebê está inserido já estarão determinando sentidos e 
valores variados a esses estímulos, que bombardeiam o sistema neuromotor 
da criança. 

Se a criança possuir deficiência que influencie seu sistema sensorial ou sua 
resposta motora aos estímulos externos, é necessário estimular outros meios 
de acesso às sensações e encontrar alternativas diversas de ação sobre o mun-
do. Isso é muito importante não apenas pelo âmbito cognitivo, mas também o 
da saúde mental, uma vez que a autoestima da criança cresce não apenas devi-
do ao afeto dos pais por ela, mas principalmente ao reconhecer que consegue 
interagir com o meio externo, fazer as coisas acontecerem. 

6.4 experiências de vida

Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças com autonomia no quesito lo-
comoção já tiveram chances de descobrir coisas interessantes sobre o meio 
externo. Por exemplo, ao brincarem no jardim, viram que os vários tipos de 
bichos vivem na terra. Viram barquinhos de papel correndo pela sarjeta, e 
perceberam que barragens feitas de barro, gravetos ou lixo dificultavam o 
percurso da água. Mesmo sem saber conceitos científicos importantes, já re-
alizaram suas primeiras experiências de química, ao misturar, por exemplo, 
talco com mertiolate e pasta de dente. Muitos já tentaram caçar sapos, borbo-
letas, girinhos ou pintinhos e já cuidaram de passarinhos que machucaram a 
asa ou caíram dos ninhos.

Entretanto, crianças sem locomoção independente, de visão afetada ou ce-
gueira ou que foram muito protegidos não vivem boa parte dessas experiên-
cias. Alunos surdos presenciam e reproduzem muito do que seus pares fazer, 
entretanto, sem palavras – na fala ou em sinais – para significar as vivências, 
muito do que fazem pode passar despercebido. Se os familiares e professores 
dessas crianças souberem o quão importante é o contato direto com o mundo 
natural, irão oferecer a elas oportunidades de vivenciar as mesmas experiên-
cias das outras crianças. Caso isso não ocorra, talvez seja preciso suprir essa 
carência de conhecimento informal desses estudantes antes de aprofundar o 
conhecimento formal.
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6.5 o brinquedo/instrumento como recurso pedagógico na escola inclusiva

Um dos melhores meios para dar à criança a oportunidade de agir sobre um 
objeto é brinquedo, que já conquistou seu espaço no dia a dia de qualquer 
criança. O estudante portador de deficiências que se sente incapaz de realizar 
experiências vivenciadas pelas demais crianças pode, através do brinquedo, 
aproveitar a infância.

Figura 58: Meninos se equilibrando sobre latas. 

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.52. 
  

O aluno é capaz de, através do ensino formal, compreender facilmente con-
ceitos básicos da física como peso, volume, massa, inércia, gravidade, densi-
dade, resistência, etc, desde que já tenha vivenciado essas noções através do 
contato direto com elementos do ambiente externo.

Reily, 2006 enfatiza a valorização dada por autores, como Piaget, Wallon e 
Vygotsky, ao jogo simbólico do desenvolvimento da criança. Esse tipo de di-
nâmica é chamada de simbólica porque a criança determina um novo sentido 
a objetos simples do dia a dia. É o famoso “faz de conta”, e nos mostra que 
a criança utiliza a fantasia para vivenciar nossas possibilidades, ainda que 
apenas na brincadeira. Na dinâmica, os papéis mudam: quem se considera 
medroso pode se tornar um bravo leão ou um forte super-herói, por exemplo.

Entre os brinquedos mais usados nessas brincadeiras simbólicas, destacamos 
os bonecos e as bonecas – incluindo os soldadinhos ou os super-heróis –, 
carrinhos e demais meios de transporte, a casinha de bonecas mobiliada, con-
junto de panelinhas, de instrumentos para fingir ser médico, professor, entre 
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outros. Além disso, há também os objetos em miniatura ou no tamanho real, 
como pelúcias, frutas e legumes, animais pré-históricos, de fazenda ou de 
zoológico, flores naturais e artificiais. 

Figura 59: Meninos surdos brincando com carrinhos.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.53. 
 

Dependendo do contexto da brincadeira, uma mera caixa de fósforos vazia, 
por exemplo, pode se tornar uma gaveta, uma mesinha, um berço, um car-
rinho, uma cadeirinha, um robô, um soldado, entre outros. A criança desen-
volve sua imaginação, criatividade e nível de pensamento conforme aumenta 
sua capacidade de atribuir novos sentidos aos objetos, afastando-os de seus 
significados originais.

Para definir qual o papel de cada um dentro da brincadeira, vale o uso de rou-
pas e adereços diversos: figurinos de teatro, fantasias, roupas de bailarina, de 
palhaço, de super-herói, vestidos de noiva, máscaras, bijuterias, maquiagem, 
pinturas, bolsas, coroas, bonés, chapéus, entre outros. Esses veículos sígnicos 
contribuem para distinguir qual o papel de cada um no “faz de conta”, mos-
trando de forma mais clara os espaços da fantasia e do mundo real.

Como já foi dito, o ato de brincar é importantíssimo para o desenvolvimento 
de crianças portadoras de deficiência. Crianças cegas ou com visão afetada 
não reparam em muitas ações do dia a dia e, devido a isso, não as reproduzem 
na brincadeira. Entretanto, criando-se um contexto lúdico com outras crian-
ças que utilizam a fala enquanto movem os brinquedos, o aluno deficiente 
visual poderá naturalmente interagir no jogo.
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Usar o brinquedo como forma de promover o conhecimento não significa 
manipular aleatoriamente objetos lúdicos. É necessário selecionar muito bem 
os objetos e reconhecer qual o objetivo pedagógico dele. É preciso um plane-
jamento, e, por vezes, instruir a criança a utilizar o objeto da melhor forma, 
seguido de momentos em roda para falar sobre o que foi aprendido na dinâ-
mica. Não que a brincadeira pela brincadeira seja algo ruim, porém, ao usar 
o brinquedo como recurso para a inclusão, existem objetivos educacionais 
envolvidos, como o de assegurar que os estudantes portadores de deficiência 
possam viver experiências do cotidiano como seus colegas.

a maquete

A maquete é um instrumento valioso principalmente para os alunos com ce-
gueira ou de visão afetada, que podem, através do tato, descobrir informações 
sobre os diferentes ecossistemas, sobre os espaços demográficos, sobre os 
diversos ambientes do nosso planeta, sobre a diversidade das construções e 
criações arquitetônicas, etc.

A maquete deve ser elaborada cuidadosamente, visando à facilidade da mani-
pulação dos objetos por alunos com deficiência. Evitar peças muito delicadas 
e pequenas, difíceis para os cegos identificarem com o tato; priorizar as peças 
que apresentem variações de textura. Buscar contrastar bem as cores, a fim de 
facilitar a aprendizagem dos alunos com visão reduzida.

A produção de maquetes na escola inclusiva deve considerar as possibilida-
des de manipulação dos usuários com necessidades especiais. Peças muito 
pequenas e delicadas não são facilmente identificadas por pessoas com ce-
gueira. A variação de texturas auxilia o aluno com deficiência visual a ler os 
vários planos. No caso de alunos com visão reduzida, os contrastes de cor são 
importantes.

Quando as crianças brincam com carrinhos ou outros veículos de brinquedo, 
trata-se de nada mais do que experiências espaciais em maquetes informais e 
improvisadas. Brincadeiras que acontecem percorrendo caminhos, morros e 
vales produzidos num tanque de areia são muito ricas. Quando crianças usam 
caixas de papelão para criar casinhas ou meios de transporte para seus bone-
cos, quando montam pequenas cercas para seus animais de brinquedo, entre 
outras criações, estão desenvolvendo habilidades com representação espacial 
que lhes serão úteis no futuro para analisarem mapas e plantas baixas, por 
exemplo.
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Figura 60: Maquete do plano de Brasília  acessível para as pessoas deficientes visuais.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.58.  

Além de fornecer a maquete já feita para os alunos deficientes tocarem, vale 
a pena descobrir um pouco sobre o ponto de vista desses estudantes. Distri-
buindo a eles peças solta cujos formados sejam representações de pedaços de 
uma área construída, eles poderão organizá-las sobre um espaço para exibir 
como eles imaginam e criam espaços de determinado local, como a escola.

Importante salientar que os beneficiados com as maquetes não são apenas os 
deficientes visuais. Estudantes cadeirantes ou portadores de deficiência men-
tal também acabam compreendendo mais e melhor construções, prédios e to-
pografias de meio ambiente exibidas nas maquetes. Na verdade, mecanismos 
como maquetes, simulações, esquemas e modelos tridimensionais são úteis e 
proveitosos para todos os alunos da classe.

6.6 recursos sígnicos tridimensionais na matemática

Recursos sígnicos são úteis para quantificar objetos, registrar valores e orga-
nizar ações de cunho econômico; por isso o ser humano os usa desde milênios 
de anos atrás. 
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Conforme estudiosos, pinturas rupestres retratando grandes caçadas, por 
exemplo, além de representarem um registro histórico e um auxílio na hora 
de narrar uma ou mais vezes os grandes feitos, desempenhavam papel social e 
mediadora de concretizar a vontade de vivenciar outras caçadas como aquela. 
O homem primitivo criou muitos métodos para perceber a mudança de esta-
ções; entre eles, destacamos o calendário e as construções circulares feitas de 
rochas e menires.

A moeda também é um objeto sígnico utilizado para representar valores em 
negociações. Já a matemática foi criada quando esses valores apresentaram 
determinada complexidade que já não era mais solucionada intuitivamente. 
Fato parecido com o que levou à invenção da escrita: a comunicação oral dei-
xou de ser suficiente quando as negociações passaram a ocorrer à distância, 
sendo preciso criar uma forma de registrar os sons da fala.

Uma questão muito preocupante para os educadores é como facilitar o acesso 
ao conhecimento da matemática pelo estudante com deficiência, pois será 
exigido cada vez mais do aluno conforme ele prossegue seus anos escola-
res. Realmente, é difícil memorizar informações matemáticas e fazer cálculos 
sem utilizar lápis e papel; logo, alunos cegos ou que não apresentem coorde-
nação manual sentirão muita dificuldade na área de exatas no início do ensino 
fundamental, em que será exigido um esforço maior por parte do estudante.  

O cubaritmo e o sorobã (que explicaremos a seguir o que significam) são 
algumas alternativas já aprovadas e bastante usadas em salas de recursos ou 
especiais. Outras ferramentas usadas há muito tempo em escolas comuns para 
facilitar a conhecimento matemático dos alunos são os blocos lógicos, o ma-
terial dourado, as peças cuisinaire e o tangran, objetos que podemos conside-
rar obrigatórios e fundamentais para o ensino inclusivo.

Com o auxílio da família, é possível também criar outros objetos de acordo 
com as necessidades do estudante. Educadores que apresentem criatividade e 
sensibilidade à situação de seus alunos planejam ou modificam jogos para fa-
cilitar o acesso ao conhecimento para os alunos com deficiência. Reily, 2004 
transcreve declarações de duas cegas que receberam apoio e auxílio da famí-
lia para conquistar autonomia no estudo da matemática.

“Meu pai sempre fez para mim as figuras geométricas, mandou 
cortar na madeira. Desde criança, ele sempre me mostrou como 
era o desenho, colou com palito, fez com barbante, mandou cor-
tar na madeira todas as figuras geométricas, sempre me expli-
cou. Em casa tive muita ajuda, muita ajuda mesmo.” (Eliana)  
(REILY, 2004 p.61).

“Meus pais fizeram um tabuleiro quadriculado de papelão com 
os eixos x e y numerados; na interseção, eu colocava alfinete, 
passava a linha e ia montando a  função, assim eu fiz os três anos 
de colegial com gráfico” (Emanuelle) (REILY, 2004 p.61).
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o cubaritmo

É formado por uma grade em que são encaixados cubos, com relevo da escrita 
numérica em braile em cada um dos seus lados (os quatro pontos superiores), 
representando os números de 0 a 9. Há também uma face lisa e uma face com 
um traço.

Figura 61: Fotografia de algoritmo no cubaritmo.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus,2004 p.58. 

sorabã

O sorobã ou ábaco tem origem oriental, servindo para contar e resolver cál-
culos. Joaquim Lima de Morais, em 1949, adaptou o material para poder ser 
usado por indivíduos deficientes visuais. O sorobã é uma moldura com uma 
régua que separada a parte superior da inferior. A régua apresenta seis partes 
iguais, com pontos em destaque de três em três hastes, que representam as 
unidades, dezenas e centenas de cada classe. Existem 21 hastes verticais, em 
que se movimentam as contas. As hastes da parte inferior têm quatro contas 
e os da superior têm uma. Na base da moldura do sorobã, há umas borracha 
(feita de EVA) que faz com que as contas não deslizem sem serem movidas 
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pela pessoa que está usando. Para fazer cálculos, a pessoa colocada o sorobã 
horizontalmente, com a parte inferior (que apresenta os quatro tipos de ope-
rações) voltada para si.

Figura 62: Fotografia de Sorobã.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.61. 
 

Cuisinaire: barrinhas de madeira usado para compreensão das operações ma-
temáticas. 

Hibrido: que apresenta elementos diferentes em sua composição.

Neuromotor: impulso nervoso que produz os movimentos

Sígnica: diferentes sistemas, significante, signo.

Síndrome de Asperger: transtorno global do desenvolvimento (TGD), con-
siderado um sub tipo de autismo. 

Tangran: quebra cabeça chinês compostos de figuras diferentes que se com-
pletam.

6.7 sistemas de comunicação suplementar e alternativa

Os métodos alternativos de comunicação são formados por grupos de signos 
e são divididos em dois grandes conjuntos: o conjunto dos métodos em que 
o próprio corpo age para significar e o conjunto dos métodos que requerem o 
uso de determinados objetos.
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Sistemas de comunicação suplementar e alternativa

Sistemas de sinais corporais Sistemas de sinais físicos

Expressões e gestos faciais, manuais 
e corporais de uso comum

Sinais tangíveis (objetos, miniaturas)

Gestos idiossincráticos Imagens (fotos, desenhos, esquemas)

Sinais de palavras-chave Sistemas pictográficos (PCS, PEC)

Língua de sinais Sistemas logográficos (Bliss, Rebus)

Escrita ortográfica
Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.71. 

Linguagem e comunicação são geralmente vistas como sinônimos. Entretan-
to, é possível distinguir um conceito do outro quando vemos, por exemplo, 
um indivíduo capaz de ouvir e de entender o que foi dito a ele, mas que não 
apresenta oralidade, devido a problemas na neuromotricidade dos órgãos da 
fala provocados por lesões no cérebro. O oralidade é um recurso tão utilizado 
em nossa sociedade que aqueles que não falam são considerados indivíduos 
que também não pensam.

Desenvolver meios alternativos de comunicação na educação dos alunos com 
deficiência requer uma mudança de paradigma, uma vez que, quando se dá 
voz, também se dá a expressão das vontades, a autonomia. Quem demonstra-
va passividade ganha movimento.

A família, a escola e os demais profissionais envolvidos, como fonoaudiólogo 
e terapeuta ocupacional, devem decidir juntos qual o método de comunicação 
será utilizado pela criança (se será gestual ou pictográfico, se figurativo ou 
alfabético).

Quem são os usuários de csa (sistema de comunicação alternativa)

Crianças e adultos com deficiência na produção de sons e palavras reconhe-
cíveis na língua precisam de sistemas alternativos para se comunicar. Geral-
mente esses sistemas são usados com indivíduos capazes de ouvir, com capa-
cidade de compreensão suficiente para utilizar signos os sinais como formas 
de expressar suas vontades e suas necessidades. Mas existem três grupos de 
pessoas que podem ser beneficiadas com essas novas alternativas de comu-
nicação:
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a. indivíduos capazes de entender a linguagem falada, mas que precisam em 
longo prazo de uma forma alternativa para se expressar;

b. indivíduos com chances de recuperação da fala, mas que precisam, por 
um tempo, de um suporte de comunicação. Nesse grupo se enquadram: 
indivíduos capazes de produzir sons, mas que a fala é pouco compreensí-
vel; e indivíduos que foram submetidos a cirurgias nos órgãos fonoarticu-
latórios ou que estão tentando se recuperar de uma lesão no cérebro que 
comprometeu a fala. Além disso, é possível encaixar também nesse grupo 
crianças portadoras de deficiência mental ou complicações no desenvol-
vimento da linguagem.

c. Indivíduos que precisam de meios alternativos de comunicação para a 
conquista da linguagem. Nesse grupo estão incluídos os autistas, os por-
tadores de deficiência mental em níveis graves, os portadores de defici-
ências múltiplas, indivíduos com quadro sensorial como surdez, surdo-
cegueira. 

o sistema Bliss de comunicação

O sistema Bliss (o pioneiro entre os métodos alternativos pictográficos) pas-
sou a ser usado a partir dos anos 70, em que foram grandes os investimentos 
para adequar esse recurso para indivíduos portadores de paralisia cerebral e 
outros tipos de deficiência neuromotora, em que normalmente o deficiente 
conseguiu preservar sua deficiência cognitiva, mas não se comunicou oral-
mente quando criança. 

A partir de sessões de terapia em consultórios ou em escolas especiais, reco-
nheceu-se que os sistemas alternativos de comunicação poderiam ser benéfi-
cos também para outros indivíduos. Foram feitas experiências com sucesso 
em indivíduos com motricidade íntegra, contudo sem fala funcional, como os 
autistas, surdos, portadores de síndrome de Down e adultos afásicos. 

o uso da imagem e a codificação em sistemas

Consideramos o sistema Bliss de comunicação (Blissymbolics) o primeiro 
sistema gráfico utilizado e readaptado para ser usado como ferramenta para 
comunicação no ambiente da educação especial e da reabilitação.

O sistema Bliss é composto de elementos gráficos que, quando de acordo com 
a maneira com a qual são combinados, criam gamas de sentidos diferentes. 
Assim como na escrita chinesa, os elementos mais simples são agrupados em 
signos compostos, através da sobreposição ou justaposição de dois ou mais 
elementos. 
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Figura 63 : Signos bliss para professor, aluno e escola.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.74.  

Box 6

HISTÓRIA DO SISTEMA BLISS

O criador do Sistema Bliss de comunicação, Charles Bliss (1897-1985), era 
austríaco, chamado originalmente de Karl Blitz. Criou um sistema gráfico 
que denominou de semantografia (semanto = sentido, significado; grafia = 
escrita), com o objetivo de contribuir para a paz mundial com um novo pro-
jeto de linguagem universal. Em vez de representar aspectos fonéticos dá 
língua (os sons emitidos), os signos gráficos representam conceitos, como 
se entende popularmente os sistemas escritos das línguas chinesas e egípcia. 
Desejava oferecer ao mundo uma versão gráfica (visual é escrita) fácil de 
desenhar, que funcionasse como o Esperanto, acessível a pessoas de várias 
culturas do mundo todo. Imaginava que as pessoas pudessem se comunicar 
por meio de pictogramas mesmo sem partilhar o mesmo idioma, pois os sen-
tidos seriam compreendidos pelas figuras e pela lógica gráfica da criação. O 
sistema foi publicado em 1965, na Austrália, com o título de Semantography 
(Bliss 1965). No início dos anos 70, profissionais do Hugh MacMillan Hos-
pital, em Toronto, tomaram contato com o livro de Bliss ao pesquisar uma, 
maneira de oferecer um sistema gráfico de comunicação a pessoas com para-
lisa cerebral e outros distúrbios neuromotores que prejudicavam severamente 
a possibilidade de fala. Bliss foi contatado e cooperou com o Blissymbolics 
Communication Institute em Toronto, para adequar seu sistema ao campo da 
reabilitação.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.75.  
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Há alguns elementos que são indexicais, ou seja, se parecem com o referente. 
Já outros representam desenhos do nosso ambiente cultural, logo, são reco-
nhecidos, ainda que são sejam figurativos. Outros são arbitrários, definidos 
somente por convenção.

Nesse sistema existem classificadores/marcas que apresentam funções na 
gramática. Por exemplo, o marcador (/\) sobre o signo representa a ação, os 
verbos. (V) indica que o signo se trata de qualificador, podendo então ser um 
adjetivo ou advérbio. Pode utilizar outro signo e definir a localização exata 
com os marcadores como (V >  < /\). O (X) indica o plural. O marcador ( ° ) 
mostra que o signo se trata de um objeto ou coisa. E o marcador (D) se refere 
a signos inventados pelo usuário e seu interlocutor, quando há necessidade.  

Em Toronto, os profissionais iniciaram o trabalho com pranchas, organizando 
os elementos do sistema Bliss usados na comunicação diária com os estudan-
tes. Uma das técnicas foi trabalhar na lógica da ordem das frases, de acordo 
com a gramática usual, simbolizadas com cores de fundo, o que foi chamado 
de Chave Fitzgerald. Escolheram distribuir os signos numa prancha confor-
me formulações comuns de frases na língua inglesa, com uma cor específica 
para cada função. 

Quanto à língua portuguesa, a formulação comum de uma frase segue o se-
guinte padrão: pessoa, verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Organizando 
a prancha de acordo com a Chave Fitzgerald apresentado por Reily, 2004, os 
signos são colocados em conjuntos por cores seguindo a ordem abaixo.

Pessoas Verbos Substantivos
Qualificadores 

(adjetivos e advérbios)
Elementos 

sociais 
Letras 

e números

amarelo verde laranja azul Rosa branco

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.76.

a utilização da prancha de comunicação

A prancha é usada da seguinte maneira: o usuário, a princípio, possui poucos 
signos na prancha. Para iniciar, por exemplo, “sim” e “não”, signos que se 
referem a ele mesmo, ou à(s) pessoa(s) que cuida(m) dele, como mãe, pai, 
avós, babá, entre outros. O usuário do sistema Bliss mostra o signo para o seu 
interlocutor, que vai repetindo verbalmente o que entendeu, para depois lhe 
responder.
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Dessa maneira, não existia um método formal de ensino, de treinamento, nem 
um conjunto de testes com respostas certas que mostrassem que a criança 
tivesse reconhecido cada signo. O método formal causa um problema de uma 
aprendizagem limitada a determinados contextos restritos, sem generaliza-
ções. Quando a técnica se faz de uma maneira mais natural, a criança conse-
gue utilizar os signos como linguagem, podendo se comunicar com qualquer 
pessoa em qualquer situação. 

Como definir quais os signos iniciais a serem distribuídos na prancha? Tendo 
como referência um bebê no período em que começa a falar, dois pontos da 
linguagem ficam explícitos. Quem define a primeira palavra a ser falada é o 
próprio indivíduo, e não seus cuidadores. Não existe uma regra definida para 
a escolha do léxico para os novos falantes. Uma criança pode pronunciar 
como primeira palavra “mama”, “papa” ou qualquer outra palavra que possua 
significado para ela. Além disso, “mama” pode ter vários sentidos, como “a 
pessoa mãe”, “querer ficar perto da mãe”, “querer mamadeira”, por exemplo. 
A situação ocorrendo no momento é que auxiliará o cuidador a entender o que 
está sendo dito pela criança.

Ainda que o sistema Bliss tenha sido o primeiro sistema de CSA usado for-
malmente no Brasil, atualmente se usa muito mais o PCS (Picture Commu-
nication System), principalmente porque há no Brasil uma distribuidora que 
oferece dicionários com signos em língua portuguesa, programas de informá-
tica para produzir pranchas, entre outras opções para facilitar o uso do siste-
ma. Por serem de cunho figurativo, os signos do PCS são muito compreensí-
veis, logo, crianças conseguem perceber o que significam mais rapidamente 
do que utilizando o sistema Bliss. Compare as imagem ao lado.

Figura 64: Exemplos de signos nos sistemas PCS e Bliss. 

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.78.  
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Os sistemas Bliss e PCS, por não serem fabricados do Brasil, apresentam fortes 
características da cultura do local em que foram criados, como mostram os exem-
plos da figura 20. Por isso, o desafio dos profissionais envolvidos na área de mé-
todos alternativos de comunicação é adaptar os pictogramas à nossa cultura res-
peitando os princípios e a coesão dos sistemas e sem redesenhar as imagens.

Como já dissemos, o Bliss e o PCS apresentam possibilidades de criação de 
novos signos, de adaptações para outros idiomas (como o português) e para 
outros contextos e situações. E, realmente, é necessário haver essas possibi-
lidades de léxico novo e adequações de signos, que devem ser encaminhadas 
para as instâncias certas, num tipo de negociação, para que cada vez mais 
brasileiros usufruam desses recursos. Se não, regrediremos ao atendimento 
individualizado e segregado.

Tipos de prancha, contextos de comunicação

O educador pode estimular o aluno a utilizar o sistema alternativo de comuni-
cação através de atividades que já são normalmente desenvolvidas na sala de 
aula. Por exemplo, trabalhar com miniaturas, fotos e desenhos, com o objeti-
vo de valorizar o aspecto visual da aula, para que o aluno com deficiência na 
fala seja capaz de participar como seus colegas.

Pranchas de rotina, pranchas de horário

Um painel com objetos expostos representando as atividades que ocorrerão 
no dia ou qualquer outra forma de contribuir para que o aluno acompanhe sua 
rotina na escola faz com que o estudante se sinta mais situado e menos an-
sioso. Esse tipo de prancha deve ser grande e se manter pendurada na parede, 
para que todos consigam vê-la. É possível alterar o conteúdo do painel se os 
objetos forem colocados por meio do velcro. Os estudantes podem colaborar 
na elaboração do painel, pregando e retirando os signos da prancha. Em caso 
de estudantes deficientes que apresentam dificuldade em lidar com excesso 
de informações visuais, é interessante tirar os signos de menor relevância. 

Também é possível acrescentar com fotos de pessoas, como fotos dos profes-
sores, por exemplo.

Pranchas para montagem de histórias

Em sala de aula, o estudante portador de necessidades especiais no quesito 
comunicação consegue participar mais ativamente quando há um recurso vi-
sual que frise os pontos de destaque. O educador pode, por exemplo, fazer uso 
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de um livro ilustrado e interagir com os alunos quando está narrando uma his-
tória. Os estudantes podem se manifestar sobre os mais variados aspectos da 
narração. E, colocando os personagens numa prancha de história, o estudante 
pode participar ativamente da atividade, fazendo perguntas e comentários, 
por exemplo.

Nesse caso, recomenda-se que os pictogramas sejam pregados através do re-
curso velcro, numa base que pode ser de aglomerado de madeira ou de outro 
material.

Figura 65: Figura Prancha de atividade escolar.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.61.  

Na prancha de atividades escolares, o uso é parecido com o da prancha de 
história. A montagem da prancha para toda a classe será diferente da monta-
gem numa prancha exclusiva para o aluno com deficiência. Tratando-se de 
uma prancha exclusiva, é possível usar uma pasta dobrável, própria para as 
possibilidades do estudante em questão. Não existe uma única forma certa 
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de distribuir signos numa prancha; isso varia de acordo com o contexto em 
que o aluno está inserido e com as possibilidades de interpretação dos signos. 
Quando há eventos especiais na escola, como passeios, aniversários e festas, 
o estudante conseguirá participar caso os pictogramas de sua prancha estejam 
relacionados ao evento em questão.

Recomenda-se que sempre haja signos sociais, como “Oi, meu nome é...”, 
“Por favor, faça perguntas com respostas sim/não”, “Obrigado”, “Começar 
novamente”, “Adivinhe”, uma vez que o estudante pode estar interagindo 
também com alguém que ele não conheça, intermediados por um colega ou 
professor.

Pasta casa/escola

É fundamental que haja comunicação entre os membros da escola e a família 
do aluno que apresentar fala severamente afetada, uma vez que ele não pode-
rá comunicar à família recados dados pela escola. Ainda que esse estudante 
seja o mais diretamente interessado, a escola e família acabam, muitas vezes, 
decidindo sobre pontos da vida do aluno sem consultá-lo ou até sem comu-
nicá-lo. 

Creches e escolas infantis aderiram ao caderno de recados da criança. Nossa 
proposta é estender essa ideia aos estudantes mais velhos, através de uma 
pasta de pictogramas com significados sintéticos. Utilizando algumas pistas 
visuais como suporte, o estudante pode comentar para os outros alunos sobre 
algo que ocorreu no final de semana, ou falar com as pessoas de sua casa 
acerca de algum acontecimento na escola.

colete de comunicação

São vários os métodos que surgiram para facilitar a comunicação do indiví-
duo portador de necessidades especiais com as outras pessoas. Um método 
que vêm funcionando com algumas pessoas é chamado colete da comunica-
ção, em que o interlocutor carrega no próprio corpo os sentidos que o estu-
dante poderá pegar.

Prancha de escrita

As letras do alfabeto e os números podem participar das pranchas pictográ-
ficas dos alunos que estão iniciando a alfabetização. Há também pranchas 
alfabéticas para indivíduos que já dominam a escrita. Há muito tempo usam-
se pranchas alfabéticas, antecedendo em vários séculos as ideias que descre-
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vemos aqui. Os trabalhos envolvendo comunicação pictográfica provocaram 
um processo de sistematização do conhecimento, em que se pensou muito 
acerca da disposição das letras, sobre os tipos de apoio e as formas de utilizar 
as pranchas alfabéticas. Aqui registramos resumidamente alguns pontos que 
julgamos importantes sobre a prancha de escrita.

Figura 66: Prancha de contos de fada.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2004 p.81.  

Quanto à organização das letras na prancha, há quem prefira que as letras 
permaneçam na ordem alfabética que conhecemos; já outras pessoas optam 
por destacar as vogais, que são mais usadas, para tornar mais rápida e fácil a 
escolha da letra.

A prancha alfabética deve conter também letras com acentos, com til, o “c” 
cedilha, os sinais de pontuação – havendo, inclusive, um signo para parágrafo –, 
e letra maiúscula. Deve-se ensinar as regras da norma culta da língua portu-
guesa para o estudante que utiliza a prancha, para que ele desenvolva o hábito 
de escrever de forma adequada quando tiver acesso à tecnologia assistiva, a 
um computador, por exemplo.

composição da prancha

A organização dos pictogramas é um ponto muito importante na elaboração 
de uma prancha, e não deve se dar visando o lado estético, mas sim o funcio-
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nal. Os signos devem ser colocados num espaço em que ele consiga manipu-
lar facilmente. Se o estudante for destro, por exemplo, os signos devem se 
concentrar à direita.

6.8 oralidade, leitura e escrita na escola inclusiva

Antes de iniciar o processo de letramento na escola, a criança já tem boa 
noção sobre o universo das letras. Ao contrário do que se acredita, a criança, 
portando ou não deficiências, não começa a aprender a escrever partindo do zero. 

Observando criteriosamente as crianças quando ela está usando a língua na-
turalmente, é possível perceber a “bagagem de conhecimento prévio” que 
fornece uma base para o desenvolvimento do processo da alfabetização. Por 
exemplo, uma criança cadeirante que reconhece uma marca pelo logotipo 
estampado na embalagem. Um momento aparentemente tão banal é bastante 
raro quando se trata de crianças portadoras de deficiência física, principal-
mente pelo próprio cansaço físico de empurrar o filho na cadeira de rodas 
com uma mão e o carrinho de compras com a outra.

A própria história mostra que existem, de fato, diversas formas de escrever. 
Se não for possível utilizar lápis, há outros instrumentos: letras em material 
emborrachado (como o EVA) ou de madeira, máquinas de escrever ou um es-
criba que escreve letras indicadas de uma prancha. Logo abaixo, Reily, 2006 
compartilha relato acerca do letramento  da  Helena Maranhão (1999), que 
apresenta paralisia cerebral:

“Dos professores da Quero-Quero, guardo uma lembrança espe-
cial de Norma. Ela era uma moça muito bonita, com um sorriso 
amigo, que transmitia segurança. Foi ela quem me alfabetizou. 
Ela usava um método interessante para ensinar seus alunos, que 
tinham dificuldades muitas vezes graves na coordenação ma-
nual, ou para ler e para escrever. Havia uma grande caixa com 
quadradinhos com letras. Unindo esses quadradinhos, formá-
vamos palavras que depois deveríamos ler. Do outro lado dos 
quadradinhos, estavam os números com os quais montávamos 
as contas que íamos efetuando. Aprender a ler e a escrever foram 
os fatos mais importantes da minha vida. Porque pude ampliar 
meus horizontes. Aprendendo a ler, eu pude ter informações por 
mim mesma. E não era mais preciso eu perguntar para os outros 
o que eu queria saber. Foi essa, talvez, a minha primeira desco-
berta da independência. Naquela época, eu ainda dependia dos 
adultos para muitas coisas, inclusive necessidades práticas como 
tomar banho, comer e andar; eu precisava de muita ajuda. Então, a 
leitura era a única forma de ter a sensação de estar fazendo uma coi-
sa realmente sozinha.” (Helena Maranhão) (Reily,2006 p.26).
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Enxergando ou não, apresentando autonomia de locomoção ou não, enfim, 
independentemente das dificuldades, o percurso para a transformação e para 
a aprendizagem será o mesmo para todos.

Ainda que, por exemplo, a deficiência física seja um empecilho para utilizar 
lápis ou caneta, é possível que o estudante participe dos momentos da casa 
e da escola que têm a ver com leitura, como registrar números de telefone, 
ler informações nas embalagens, anotar bilhetes, receber convites, empacotar 
correspondências, entre outros.

ouvir histórias: Fundamentos para aprender a escrever

Pesquisadores afirmam que experiências de oralidade ricas durante o tempo 
pré-escolar são importantíssimas para o bom desempenho na escrita. Experi-
ências de oralidade ricas incluem: conversas em que a criança é ouvida, em 
que oferecem espaço para que ela relate o que quer, que conte sobre algo que 
aconteceu, diálogos em que a criança escolha o assunto e participe ativamen-
te. Também incluem momentos de narração de histórias na hora de dormir 
ou em qualquer outro momento escolhido conforme a dinâmica da casa, roda 
para ouvir e contar histórias da carochinha, lembranças do passado descritas 
por pessoas mais velhas, etc. 

Ainda que a comunidade apresente pouca interação com o material escrito, a 
criança é capaz de se apropriar da escrita como mais um veículo de comuni-
cação quando a prática da linguagem é mantida nos grupos sociais em que a 
criança está inserida. Por esse motivo que se faz necessário incluir crianças 
portadoras de deficiência em momentos propícios para narrar histórias ou 
produzir música em grupo.

Conforme Reily, 2006 segue abaixo o depoimento de Helena Maranhão, ga-
rota portadora de paralisia cerebral que afetou seu sistema neuromotor:

“Eu sempre gostei de ouvir histórias à noite, antes de dormir. 
Meu pai sabe contar histórias muito bem. Narrava as que ele ha-
via lido, as que conhecia também por ouvir contar e, principal-
mente, as que ele inventava. Estas eram cheias de detalhes e as 
mais interessantes. Até hoje gosto de ouvir as histórias de papai.

Quando aprendi a ler, pude começar a ler histórias. Entre as 
minhas preferidas estavam Chapeuzinho Vermelho, Os Três Ur-
sos e Cachinhos de Ouro. Além disso, eu sempre admirei meus 
pais, que eram professores e gostavam muito de ler. Eu dizia que 
quando crescesse gostaria de ser como eles. Então, saber ler, 
que aprendi com a Norma, foi também o primeiro passo nessa 
direção.” ( Helena Maranhão) (Reily,2006 p.26)
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Escutar histórias é fundamental para a posterior alfabetização, principalmen-
te porque oferece a estrutura do texto. Cada espécie de texto apresenta uma 
organização típica, com expressões ou marcadores comuns que contribuem 
para acompanhar melhor a narrativa, como “Era uma vez...”; “Muito tempo 
atrás, quando os bichos falavam...”; “Num palácio muito distante...”. Além 
de ouvir as histórias, é importante que o estudante possua o livro em mãos, 
para ler por si, mesmo antes de entender o significado das combinações das 
letras. No caso de alunos cegos, uma alternativa é o livro infantil adaptado ou 
integrado.

O livro integrado se trata de um instrumento que apresenta o texto em tinta e 
em braile, promovendo o acesso à leitura pelo indivíduo que enxerga e pelo 
indivíduo cego.

o livro falado, gravado, digitalizado

O livro falado tem como público alvo o aluno cego, entretanto, outros estu-
dantes que não apresentam autonomia para ler também podem se beneficiar 
com esse recurso, em que há histórias gravadas para serem ouvidas. Em paí-
ses do Primeiro Mundo, as editoras perceberam que não havia apenas pessoas 
idosas e com cegueira comprando livros falados, mas também um grande 
número de motoristas que, sem tempo para ler em casa, optaram por ouvir 
gravações de histórias durante o trajeto entre sua casa e o trabalho.

Histórias musicadas

Na pré-escola e no primeiro ciclo da educação fundamental já há práticas 
semelhantes à utilização do livro falado. Entre as produções brasileiras clás-
sicas, damos enfoque às histórias musicadas: Pedro e o lobo, Os saltimban-
cos e Dona Baratinha, além de outros contos de fadas, mitos e fábulas. Fo-
ram lançadas em CD histórias infantis já famosas, como Marcelo, marmelo, 
martelo, de Ruth Rocha, e O menino maluquinho, de Ziraldo. Há vários 
tipos de histórias musicais, que retratam temas que variam de meio ambiente 
até pluralidade cultural e história do Brasil, como no exemplo a seguir:
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Eu (Paulo Tatit) 

“Perguntei pra minha mãe 
Mãe, onde é que você nasceu?
Ela então me respondeu 
Que nasceu em Curitiba 
Mas que sua mãe que é minha avó

Era filha de um gaúcho
Que gostava de churrasco 
E andava de bombacha 
E trabalhava num rancho

E um dia bem cedinho 
Foi caçar atrás dó morro 
Quando ouviu alguém gritando
Socorro, socorro

Era uma voz de mulher...”

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2006 p.99.  

Muitas dessas cantigas são intertextuais, isto é, fazem referência a histórias 
que provavelmente a criança já conhece e dão destaque, de forma lúdica, a um 
dos pontos da história, como a sequência de números, mostrada no seguinte 
exemplo:

Soneca (Rodolfo Stroeter e Edgar Poças)

São 7, são 7, são 7 anõezinhos
Contei 1, 2, 3, 4, 5, e 6
São 7 que eu sei e passaram só 6
Se não pinta o 7 eu conto outra vez.
(...)

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus,2006 p.100. 

visualização de maiúsculas e minúsculas

Hoje em dia no Brasil, quando se inicia a alfabetização nas escolas, se usa 
muito letras maiúsculas, que se diferente mais entre si do que as minúsculas. 
Compare as letras a seguir:
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Você perceberá a seguir, na fileira das letras minúsculas, que seus formatos 
são parecidos, e o que distingue uma da outra é que uma é a inversão da outra. 
Essas diferenças não são facilmente notadas pelo ainda iniciante no processo 
de letramento. As letras maiúsculas, por outro lado, apresentam muito mais 
diferenças entre si.

A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z

a b c ç d e f g h i j k l m n o p q r S t U v w x y z

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2006 p.106.  

p q d b h n u r i j l t F a e o

P Q D B H N U R I J L T F A E O

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2006 p.107.  

Há letras maiúsculas que também são parecidas umas com as outras, como 
mostra a fileira de cima a seguir. Todavia, o que as diferencia não são as in-
versões de posição (aspecto difícil de ser compreendido por um aluno ainda 
no início da alfabetização). Repare que as distinções se referem à quantia e 
localização dos traços que formam a letra, que se mantém praticamente num 
eixo vertical. Esses detalhes fazem muita diferença para a criança que inicia 
seu professor de alfabetização, principalmente as de visão afetada.

E F A H P B R D G Q Z N M

e f a h p b r D g q Z n m

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2006 p.107.  

As crianças compreendem mais as letras maiúsculas e os estudantes com in-
coordenação manual apresentam mais facilidade de escrever em maiúsculo, 
já que as letras são mais retilíneas. Então, por que não utilizamos apenas 
elas? Diante da complexidade da questão, não há um procedimento certo que 
consiga ser definido antecipadamente. Entretanto, dominar a leitura e escrita 
dos vários tipos de materiais que existem requer domínio para compreender 
os diversos tipos de escrita.

refletindo sobre o ato de escrita para alunos com necessidades especiais

Alunos portadores de moderada incoordenação manual ou de distúrbios neu-
romotores (como a paralisia cerebral) que afetam os movimentos involun-
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tários podem escrever letras maiúsculas com o auxílio de uma régua vazada, 
entretanto terão grande dificuldade para escrever com agilidade em letra cur-
siva de forma legível. Logo, por que insistir nisso, uma vez que existem ou-
tros instrumentos, como máquinas de escrever ou teclados de computadores? 
Compensa realmente manter o treino de movimentos manuais para pessoas 
que apresentam complicações motoras? 

Há uma questão polêmica entre especialistas envolvidos com a educação es-
pecial, da qual o educador deve procurar conhecer sobre o treino da escrita 
manual tanto para portadores de necessidades especiais visuais quanto motoras.

Tomando como exemplo o aluno cego, há especialistas que defendem o braile 
como seu veículo de escrita, logo, não tem porque ensinar as letras do alfa-
beto da escrita de tinta, através de relevo e recorte para que ele sinta a forma 
da letra pelo tato. Já outros acreditam que o aluno cego poderá se situar mais 
diante das situações da sala de aula caso conheça o formato das letras. Para 
isso, bons materiais são letras em madeira, plástico ou material emborracha-
do. É importante que o estudante, além de saber os formatos, saiba registrá
-los, através de uma prancha texturizada.

Além disso, é necessário que ele saiba assinar o próprio nome, uma vez que 
a assinatura lhe será importante no futuro e não há como assinar em braile.

Ao conseguir escrever as letras do próprio nome, o cego será capaz de exercer 
seus papéis de cidadão igual a todos os demais indivíduos. Através de uma más-
cara vazada feita de metal, plástico ou papel-cartão, chamada de “régua guia”.

Figura 67: Assinatura e rubrica na régua guia.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus,2006 p.108.
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Tem circulado entre educadores de alunos cegos uma estratégia para auxiliar 
a mapear as letras maiúsculas do alfabeto dentro de um espaço que já é do seu 
domínio, qual seja, a cela da reglete braile.

É possível também ensinar a escrita de uma rubrica em vez da assinatura do 
nome completo. A rubrica, inclusive, pode ser uma boa alternativa quando a 
linha para assinar for muito pequena.

refletindo sobre o ato de ler

Até o momento, valorizamos o uso das letras maiúsculas pelos alunos porta-
dores de necessidades especiais. Todavia, é necessário assegurar que as crian-
ças também dominem as letras minúsculas, que tornam a leitura mais fácil 
e ágil quando lemos textos muito grandes. Veja, abaixo, um pequeno texto 
escrito em maiúsculo e em minúsculo.

.DR. AUGUSTO RUSCHI, O NATURALISTA E OS SAPOS VENENOSOS

ELE ERA NATURALISTA PORQUE GOSTAVA DA NATUREZA, ES-
TUDAVA A NATUREZA, ENTENDIA OS BICHOS, AS MATAS, AS 
FORMIGAS, OS PASSARINHOS E DEFENDIA A NATUREZA.

Dr. Augusto Ruschi, o naturalista e os sapos venenosos.

Ele era naturalista porque gostava da natureza, estudava a natureza, enten-
dia os bichos, as matas, as formigas, os passarinhos e defendia a natureza.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus,2006 p.78.  

Ainda que as letras maiúsculas facilitem a escrita, é muito mais fácil e agra-
dável ler com as letras minúsculas. A razão disso encontra-se nas hastes das 
letras b, d, f, h, k, 1, t, que ficam acima das outras letras, e da “perna” que fica 
abaixo no caso das letras g, j, p, q, e no z em letra cursiva.

aumentando os contrastes

Contrastes mais fortes entre o fundo e a letra podem contribuir para uma me-
lhor visualização por parte do aluno. Essa estratégia é interessante inclusive 
para a escrita na lousa: se a lousa for verde, usar giz branco ou amarelo; se a 
lousa for de cor branca, usar pincel preto ou azul.



104

Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde de Pessoas com Necessidades Especiais

iluminação

De acordo com as necessidades de cada aluno, seja em casos de problemas 
visuais ou de distúrbios neuromotores, pode-se precisar ajustar a iluminação 
para facilitar a leitura. Alguns estudantes portadores de paralisia cerebral pos-
suem fotofobia, não se adaptando à mesma intensidade de luz e claridade que 
os seus colegas. Por outro lado, portadores de glaucoma apresentam grande 
dificuldade de visualização em local de baixa luminosidade, pois a visão pe-
riférica (que é a mais comprometida nesse caso) atua quando há pouca luz.

a língua dos sinais  

Vários mitos circulam no ambiente escolar acerca da capacidade do aluno 
surdo de fazer leitura labial, da linguagem de sinais e do alfabeto manual.

Inúmeros mitos circulam na escola regular sobre o aluno surdo, relacionados 
a sua capacidade de leitura labial e a seu aproveitamento em sala de aula, bem 
como à questão da língua de sinais e do alfabeto manual.

Uma curiosidade interessante é que há muitas linguagens manuais inventadas 
em vários períodos da história, para utilizações em diversos contextos, com o 
objetivo de promover a comunicação em momentos em que interagir através 
da fala era inconveniente, dificultado, proibido ou impossível.

Há, por exemplo, códigos gestuais de comunicação de mergulhadores, uma 
vez que debaixo d’água não existe como se comunicar pela fala.

Linguagem de sinais também foi criada entre índios do planalto americano, 
como os blackfoots, os cheienes; os siouxs e os arapahoes, que, por não per-
tencerem à mesma tribo, não falavam a mesma língua, e precisavam de outro 
meio de se comunicar quando se encontravam.

Bases históricas da língua de sinais

A origem da língua de sinais utilizada atualmente pelos surdos foi na sistema-
tização feita por religiosos da França, a partir de 1760. Já existiam anteceden-
tes de aprendizado de surdos, em que o foco era ensinar a escrita através do 
alfabeto manual e a fala, com alguns resultados satisfatórios. Muitas técnicas 
de aprendizagem foram criadas, umas mais sensatas que outras. Samuel Hei-
nicke, um pesquisador alemão um tanto excêntrico, criou uma máquina da 
linguagem para que os surdos pudessem falar. No lugar de utilizar a visão 
como ponto principal da sua ideia, ele utilizou o paladar, determinando signi-
ficados de sons vocálicos para os sabores. Por exemplo: A com água; E com 
extrato de losna; I com vinagre; O com água com açúcar; U com azeite; as 
misturas de sabores indicavam os sons híbridos.
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Figura 68 – Alfabeto de libras.

http://www.dicasdiarias.com/wp-content/uploads/2011/04/alfabeto-de-libras-como-aprender-300x234.jpg acesso 
em 21/03/2015.

O ensino de surdos no Brasil também tem origem na França. Sicard, ao as-
sumir o Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris, investiu na formação 
de professores surdos, dando início a um processo cuja repercussão no Brasil 
se deu por Hemest Huet, educador surdo, que estudou no Instituto de Paris e 
veio ao Rio de Janeiro em 1855 para começar o processo de aprendizagem 
de surdos. Por mediação do marquês de Abrantes, conseguiu que o imperador 
D. Pedro II investisse da função do Instituto Imperial de Surdos-Mudos, que 
hoje é chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines). Na épo-
ca, na França, a tendência do ensino dos surdos era focar na leitura labial e 
na articulação da fala, método esse trazido para o Brasil, inclusive, por Huet. 
Todavia, o cenário de uma instituição em que os estudantes sinalizavam entre 
si tornou-se próprio para a construção de uma língua de sinais no Brasil. 

Atualmente, a Feneis (Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos), que representa os indivíduos brasileiros portadores de surdez, vêm 
divulgando muito a Libras (Língua Brasileira de Sinais) e lutando pela pos-
sibilidade de haver intérpretes em todos os órgãos públicos e nos veículos de 
comunicação televisivo e desmistificando os vários mitos citados abaixo:

mito 1: o alfabeto manual é a mesma coisa que a língua de sinais

A datilologia (letras sinalizadas com as mãos) e a língua de sinais são signi-
ficam a mesma coisa. A datilologia é, na verdade, um código, como o braile, 
em que há um símbolo para cada letra. O alfabeto manual é o método de co-
municação mais usado pelos portadores de surdo-cegueira, em que a posição 
da mão formando a letra pode ser sentida pelo outro através do tato. Quando 
Anne Sullivan começou o processo de aprendizagem de Helen Keller, ela 
soletrava as letras na mão da menina, ainda que esta não soubesse o sentido 
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delas e da combinação delas. A configuração global da palavra soletrada mos-
trava o significado das palavras para a menina, compreendeu, meses depois, 
os movimentos da mão de sua professora na sua mão. Assim, ela aprendeu as 
palavras já na sua forma escrita.

mito 2: alunos surdos são todos iguais

Ouvir histórias sobre surdos que já estiveram na escola auxiliam para termos 
uma noção de como são os surdos. Todavia, toda criança apresenta personali-
dades e habilidades distintas umas das outras. Além disso, as crianças surdas 
não são todas iguais. Vejamos alguns exemplos:

•	 Uma criança não diagnosticada, taxada de dispersa, excessivamente cala-
da, hiperativa, birrenta;

•	 Um estudante diagnosticado, com comprometimento leve ou moderado 
da audição, em que a fala possui alterações e escrita apresenta alterações 
de acordo com o que ele não ouve;

•	 Um estudante que parece ser ouvinte, mas que apresenta dificuldades para 
ouvir, principalmente quando dois ou mais indivíduos falam simultaneamen-
te, quando existe algum ruído ou barulho ao fundo, quando o educador fala 
voltado para a lousa ou quando a contraluz ofusca a boca do educador;

•	 Um estudante que apresenta pouca ou nenhuma vocalização e que não 
sabe a língua de sinais;

•	 Um estudante com pouco resíduo auditivo, que, apesar disso, consegue 
absorver bem o que escuta;

•	 Um estudante que não conhece Libras e faz somente gestos e sinais cria-
dos aleatoriamente que só os familiares entendem;

•	 Um estudante que sabe a língua de sinais, contudo não quer utilizá-la na 
frente dos colegas;

•	 Um estudante que não possui prótese auditiva (aparelho de amplificação 
sonora individual - AASI);

•	 Um estudante usuário de prótese auditiva, e que consegue, através disso, 
ouvir sons fortes (por exemplo: brecadas de carro, pancadas, buzinas), 
mas que não consegue reconhecer e diferenciar os diversos sons da fala 
humana;

•	 Um estudante já adolescente que não usa mais a prótese auditiva porque 
está namorando ou porque não quer que o classifiquem como surdo;
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•	 Um estudante que possui implante coclear (veja sinopse do documentário 
Som e fúria);

•	 Um estudante que frequenta o fonoaudiólogo; um estudante que é ajuda-
do pela família nas atividades da escola.

Esses exemplos indicam que dois alunos podem apresentar desempenhos dife-
rentes nas aulas de ensino inclusivo, ainda que ambos sejam considerados surdos, 
justamente porque o aproveitamento auditivo de um não é o mesmo do outro.

Outro mito muito comum na escola é o de que o aparelho auditivo “devolve” 
a capacidade de ouvir para o indivíduo cego. Em alguns casos é possível, caso 
a perda seja pequena, que a pessoa consiga escutar a voz humana. Há também 
pessoas cujo aparelho lhes permite ouvir apenas certas frequências da voz 
humana. Já há outros usuários que conseguem ouvir somente o mínimo com 
o aparelho, como sons fortes, tipo buzinas ou pancadas.

mito 3: Todo surdo realiza leitura labial

Um dos mitos mais comuns sobre surdos é “todo estudante surdo faz leitura 
labial”. O resultado disso é o professor manter sua fala normalmente, acredi-
tando que o aluno é capaz de entendê-lo. Porém, a realidade é outra: a maior 
parte dos surdos não realiza uma boa leitura labial. Até os mais treinados para 
isso deixam escapar cerca de 30% a 40% do que foi falado. Quando muitos 
alunos estão na sala ou existem outras distrações, concentrar-se em fazer lei-
tura labial se torna um trabalho ainda mais difícil.

A prática da leitura labial não é natural da pessoa surda, é aprendida aos 
poucos, dentro de todo um contexto clínico fonoaudiólogo, e são necessários 
anos para ser aprimorada. E requer cuidado de ambas das partes: tanto a pes-
soa surda quanto da que está falando. São ritmos de conversa que devem se 
ajustar, e assim haverá compreensão e comunicação.

No ensino fundamental, apesar das várias críticas a esse método, ainda se 
utiliza muito o ditado. Existem muitos pontos negativos no ditado, entre os 
quais podemos destacar:

•	 Essa prática envolve uma lista de palavras sem contexto, sem ligação en-
tre elas e sem um sentido discursivo;

•	 O ditado é, em geral, uma espécie de avaliação, provocando um clima de 
tensão e de receio de errar;

•	 As palavras ditadas em geral compõem um grupo estudado antes através 
da silabação, segmentação, fragmentação, o que já é um método questio-
nável na iniciação ao letramento;
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•	 Ter dúvidas sobre como se escreve uma palavra é muito importante para 
procurar a informação, consultando um dicionário ou perguntando a al-
guém, por exemplo. Em vez de manter uma prática que leva ao receio de 
errar, abafando a dúvida, seria mais interessante o educador ajudar o estu-
dante a reconhecer as situações de erros mais comuns, em que a pronúncia 
não é paralela à forma de escrever.

mito 4: 0 professor da escola inclusiva precisa aprender língua de sinais

Estudos dos últimos 20 anos mostram que o estudante que apresenta surdez 
precisa de um contexto linguístico propício para aprender a Libras com indi-
víduos que a dominam. Uma alternativa é planejar uma sala de recursos, pró-
pria para que alunos surdos se encontrem, consolidando a língua e elaborando 
um vocabulário próprio para as variadas áreas de conhecimento escolar. Não 
devemos acreditar que o estudante surdo irá aprender Libras com o educador, 
que ainda é iniciante nesse tipo de linguagem, em sala de aula.

Quanto ao educador, faça uma analogia com um turista planejando uma via-
gem para outro país, cujos habitantes não falam português. Ele se planeja, 
já imaginando as situações prováveis que irá vivenciar. Quando se conversa 
com usuários que falam outra língua, fazer perguntas não é o suficiente: é 
necessário também entender as respostas. Pode ser bem útil carregar um livro 
de apoio de expressões mais utilizadas naquela língua.

o nível narrativo

A próxima questão importante na educação da linguagem de sinais é a narra-
tiva. O educador deve se apropriar de determinados sinais para compreender 
o estudante quando ele conta fatos, histórias reais ou fictícias. 

Na Libras, cada interrogativa acima tem seu respectivo sinal e a interação 
se torna mais fácil e agradável quando acompanhada de expressões faciais, 
gestos corporais. É importantíssimo o uso de sinais próprios na elaboração de 
perguntas e respostas.

Por exemplo, ao utilizar sinais que significam “comprar o brinquedo”, é possível 
que o assunto seja acerca de uma compra ou de um desejo de comprar o brinquedo. 
Poderíamos também questionar: “Quem comprou ou comprará o brinquedo?”.

Salientamos também que o ato de pluralizar os objetos, pessoas ou animais 
não é da mesma maneira que fazemos quando falamos, mas sim mostrada 
através da repetição do sinal do objeto, porém modificando a localização es-
pacial, porque as coisas ocupam locais distintos. Em determinados casos, há 
sinais específicos para os coletivos.
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o nível formal, conceitual, abstrato

A quantidade de palavras do português é maior do que a quantidade de sinais 
de Libras. Quando não há sinal para determinada palavra, o professor deve 
soletrá-la e explicar, através de analogias, o que significa. Não se deve criar 
um novo sinal para ser utilizado na aula. Imagine: você iria gostar se al-
guém de outro país viesse ao Brasil e, na ausência de determinada palavra, ele 
criasse outra em português? Oras, a quem pertence a língua? 

mito 5: a língua de sinais será a mesma independentemente da deficiência em questão

Existem relatos de várias pessoas que utilizaram, com sucesso, as Libras, 
quando a oralidade demora muito a surgir. Exemplos assim são pessoas ouvintes 
portadoras de autismo, comportamentos típicos, transtornos invasivos de desen-
volvimento, síndrome de Down, afasia ou disfasia do desenvolvimento.

Há pessoas que, apesar de manterem a audição e terem conquistado anterior-
mente a linguagem, apresentam lesões cerebrais que causam perda linguís-
tica. Exemplos disso são a afasia, provocada por traumatismo craniano, aci-
dente vascular cerebral, entre outros. Distúrbios neurológicos difusos, graves 
transtornos de interação social (tem relação com o autismo) e transtornos não 
identificados também podem provocar não surgimento da linguagem oral. 
São casos pouco comuns, em que precisa haver acompanhamento profissio-
nal. Porém, o aluno portador de deficiências da linguagem não pode man-
ter-se apenas como expectador na sala de aula; precisa encontrar uma forma 
eficiente de expressão.

A linguagem de sinais será exercida pelo surdo de forma diferente do ouvinte 
que apenas não consegue verbalizar. Surdos, que têm a Libras como língua 
primordial, move as mãos agilmente. Nos ouvintes não é bem assim: geral-
mente a tradução é feita sinal por sinal, quase que uma espécie de português 
sinalizado, pois em geral a interação será feita com outras pessoas também 
ouvintes.

Você pode estar se perguntando por que então não simplesmente utilizar a 
escrita. Essa pode ser uma alternativa para indivíduos letrados, para os que 
desenvolveram o distúrbio fonoarticulatório devido a traumatismo cerebral 
ou doença. Todavia, enquanto se lê e escreve, perde-se o contato visual com a 
pessoa com quem se está interagindo. Além disso, comunicar-se pela escrita 
requer que haja sempre uma prancha, papel e lápis ou caneta à mão, que o 
indivíduo não apresente lesões graves de motricidade manual e que a letra 
seja legível o bastante.



110

Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde de Pessoas com Necessidades Especiais

Box 7

O BRAILE NA ESCOLA INCLUSIVA

O código do sistema braile: Recuperando a história da invenção do braile

Foi no iluminismo que se tentou, pela primeira vez, oferecer aos cegos o 
acesso à leitura e escrita. Esse período foi o mesmo em que se tentou fornecer 
esses recursos aos surdos, e não por mera coincidência, mas sim porque as 
ideias acerca do ensino estavam mudando.

Assim como ocorreu na história da educação do surdo, as primeiras tentativas 
de tomar a leitura e a escrita acessíveis aos cegos também se deram durante 
os séculos do iluminismo, não por coincidência, mas porque as concepções 
sobre a aprendizagem humana haviam se modificado.

O primeiro a propor um trabalho educacional para pessoas cegas na Euro-
pa foi Valentin Haüy (1745-1822), tradutor oficial do Ministério de Assun-
tos Exteriores em Paris. Afirma-se que ele sentiu-se abalado ao presenciar 
uma equipe de músicos cegos fazendo uma paródia acerca de sua própria 
condição, e optou por buscar oferecer aos cegos a possibilidade de melhores 
situações. Todavia, antecedentes da ideia de ensino para deficientes visuais 
já se deram no século XVIII pelo filósofo francês Denis Diderot, num texto 
chamado “Carta sobre os cegos para uso daqueles que veem”,de 1749. O fi-
lósofo demonstrou estar maravilhado com a vitória de Melanie de Salignac, 
que conseguiu aprender a ler através de letras de papelão e escrevia através da 
punção de letras em papel sobre uma prancha.

Louis Braille foi aluno e, posteriormente, professor no Institut National. Lá, 
teve contato com um código que revolucionou as possibilidades de acesso do 
cego ao mundo da escrita. 

O jovem aluno Louis Braille teve acesso ao código quando ingressou no ins-
tituto de cegos. Brincando com a célula, percebeu suas limitações; reviu o 
código à luz da codificação do alfabeto convencional, diminuindo o número 
de pontos para seis por célula. Elaborou caracteres para pontuação, numerais, 
signos matemáticos e grafia musical, considerando o sistema como um instru-
mento de escrita, não de comunicação. Em 1824, o novo sistema passou a cir-
cular formalmente entre os alunos do instituto, que de certa forma testaram e 
aprovaram sua eficácia na pratica cotidiana. Naquela época, Louis Braille era 
um jovem de apenas 15 anos. Alguns anos mais tarde, em 1839, já havia re-
solvido satisfatoriamente a maior parte dos problemas da grafia pontilhada 
(posteriormente denominada de braile) e publicou o “Método para escrever 
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palavras, música e canções simples por meio de pontos, para uso pelos cegos 
e arranjados para eles”.

Apesar do brilhantismo da ideia, o sistema braile não foi imediatamente acei-
to no Institut National parisiense, pelo contrário - foi proibido. Educadores 
acreditavam que se deveria alfabetizar com o antigo sistema de letras em 
relevo, para que os cegos seguissem o padrão convencional de escrita, mas 
os alunos driblaram as autoridades, escrevendo em braile às escondidas. O 
código foi adotado oficialmente apenas em 1854, ou seja, dois anos depois da 
morte de seu criador.

Fonte: REILY.L. Escola Inclusiva:  Linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2006 p.78.  

É admirável que Louis Braille, já em 1835, tinha encontrado uma solução 
para a necessidade de escrita de uma partitura de música. Todavia, o instru-
mentista deficiente visual não é capaz de ler a partitura e tocar o instrumento 
simultaneamente, uma vez que dar mãos tanto para tocar quando para ler. 
Quando tocar instrumentos compostos por teclas, como o piano, é possível que 
ele leia a partitura de uma mão durante o tempo que ele está tocando com a ou-
tra. No caso dos instrumentos de corda, é possível que ele leia com uma mão e 
colocar os dedos da outra na posição certa nas cordas; porém, para que haja 
som, ele precisa dedilhar ou passar o arco com a mão principal. Porém, quan-
do se trata de instrumentos de sopro, é preciso usar as duas mãos para tocar 
na maior parte do tempo. Logo, ainda que o braile tenha a função de ser um 
apoio, a memória auditiva será de extrema importância para o instrumentista.

Figura 69: Alfabeto Braille. 

Fonte: http://www.beevoz.net/wp-content/uploads/2015/01/braille-alphabet.jpg acesso em 21/03/2015.
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O reglete, a máquina Perkins e a impressora braile são três objetos muito 
utilizados para criar os relevos em braile. A reglete, que pode ser fabricada 
de metal ou de plástico, é pequena, leve e pode ser facilmente transportada, 
sendo mais útil para anotações pequenas. A versão em prancha é mais usada 
em trabalhos escolares, porque oferece maior apoio na hora de escrever e 
torna o trabalho maior sobre uma folha inteira, sem precisar recolocar a barra, 
linha a linha.

 
Figura 70: Maquina Perkins

Fonte: http://files.ticetic.webnode.pt/200000040-8f9c490962/resized_DSC07939.jpg, acesso em 21/03/2015.

Para utilizar a reglete, o estudante marca o papel dentro da cela, gerando um 
baixo-relevo, que ele sentirá como alto-relevo ao virar a folha de papel. Para 
isso, ele usa uma ferramenta criada justamente para isso, chamada de punção. 
Com o auxílio do punção, ele tenta encontrar as bordas e pressiona a folha 
dentro da cela, a fim de empurrar a folha para dentro das covas desejadas, em 
baixo-relevo. Quando tirar e virar o papel ele finalmente sentirá os pontos que 
surgiram em alto-relevo.
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Figura 71: Reglete. 

Fonte: http://www.acegosjf.com.br/imagens/info/textos_site/reglete.jpg, acesso em 21/03/2015.

Agora finja que você está utilizando a reglete e tente ver o que ocorre ao 
começar o registro de um nome qualquer, como Louis Braille, mantendo a 
escrita convencional da esquerda para a direita. Para que o registro fique nes-
sa posição desejada, deve-se escrever da direita para a esquerda com reglete, 
invertido, ou espelhado, todas as letras. A princípio aparenta ser complexo, 
mas isso acaba se tornando automático, sendo feito com agilidade.

A máquina Perkins, que possui somente nove teclas, equivale a uma máquina 
de datilografia. A tecla do centro tem a função de dar os espaços, a tecla da 
esquerda serve para mudar de linha e a da direita de voltar. As outras repre-
sentam os pontos 3, 2, 1 e 4, 5, 6, exatamente nessa ordem. Usar a máquina 
Perkins é muito mais simples do que o reglete, principalmente porque não há 
necessidade de se inverter o caractere. O desgaste físico é menor e o proce-
dimento é realizado de maneira mais veloz. Pode-se ler o texto escrito com o 
papel ainda na máquina, fato que possibilita a correção na hora.

Ademais, outra grande vantagem é que se pode escrever em mais de uma 
folha simultaneamente. Utilizando papel de gramatura 90, por exemplo, é 
possível criar três cópias simultaneamente na máquina Perkins; já no papel de 
gramatura 120, pode-se produzir duas folhas nítidas por vez. Até então, não 
há recurso tecnológico capaz de fotocopiar o braile, apesar de que as compli-
cações técnicas para escanear pontos em relevo já estejam sendo solucionadas 
por estudiosos dessa área. As desvantagens da máquina Perkins é que ela faz 
barulho e é pesada (possui 4,5 quilos).

O educador precisa ter consciência que escrever na reglete ou na máquina 
Perkins provoca um desgaste físico no estudante maior do que a escrita nor-
mal. Logo, o aluno deve parar um pouco e descansar quando for necessário. 

A impressora braile é um avanço tecnológico ainda recente, e, por apresentar 
alto custo (aproximadamente cinco mil dólares), é adotada como um instru-
mento coletivo, que pode ser utilizado por diversos estudantes cegos numa 
mesma secretaria de educação. Quando somada ao scanner, aumenta demais 
o acesso do estudante cego a vários materiais escritos, tornando o conheci-
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mento mais democrático. Afinal, muitos alunos com cegueira são prejudica-
dos com o pouco material oferecido, como afirma Emmanuelle, jovem, já 
estudando na faculdade e portadora de cegueira congênita:

“Minha família sempre me deu toda assessoria, mas há muito 
deficiente abandonado. Nós precisamos de uma associação for-
te, formada por uma diretoria séria, com estatuto. Uma associa-
ção que faça um trabalho de conscientização, de luta pelos nos-
sos direitos. Direito de estudar, de trabalhar. Pense bem, onde eu 
poderia trabalhar hoje? Quem daria emprego pra mim? Mesmo 
com o curso superior, acho que terei muitas barreiras a transpor 
até para fazer o estágio. Tenho consciência disso. Estou pedindo 
a Deus, desde já, para amenizar um pouquinho essa situação. Se 
houvesse uma associação, acho que seria mais fácil.”(Emanuel-
le). (Reily, 2006 p.164).

Portanto, ler, seja em braile ou em letras de tinta, não se trata de mera de-
codificação, mas sim de vivenciar a posição de interlocutor na procura de 
significados nas palavras escritas pelo autor. Escrever, seja em braile ou tinta, 
também não se trata de decodificar. É conseguir se expressar. Acima de tudo, 
dominar o letramento, em braile ou grafia, é o exercício da cidadania: é o que 
nos identifica como pessoas capazes de compartilhar aspectos da cultura da 
comunidade em que estamos inseridos.

resumo

Nesta aula você estudou:

O ensino e a aprendizagem no espaço escolar.

•	 A apreensão da linguagem;

•	 A imagem em movimento na sala de aula;

•	 Experiências da vida;

•	 O brinquedo /instrumento como recurso pedagógico no ensino inclusivo;

•	 Recursos sígnicos tridimensionais na matemática;

•	 Sistemas de comunicação suplementar e alternativas;

•	 Oralidade, leitura e escrita na escola inclusiva.
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Vamos praticar o que você aprendeu

1. Qual a importância da linguagem e seus instrumentos de significação para 
a vida humana?

2. Use as brincadeiras como recurso pedagógico durante uma semana, regis-
tre e socialize os resultados obtidos. 

3. Pesquise sistemas de comunicação suplementar e alternativo?

4. Diferencie língua de sinais de braile.

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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