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APRESENTAÇÃO

Os últimos meses vêm sendo desafiadores para todos que busca-
mos a construção de um mundo mais digno e fraterno. Assolados pela 
crise sanitária do coronavírus (COVID-19), agravada por um governo 
cujas estratégias políticas desprezam a vida humana, vemos nossas esco-
las e universidades ainda fechadas, em meio às incertezas de como será o 
dia de amanhã. Nesse momento tão crítico, ter acesso a este livro, repleto 
de trabalhos que se estruturam com a preocupação do papel político e 
social de uma universidade pública em um território deflagrado por pro-
blemas sociais, econômicos e políticos, nos faz renovar a esperança e nos 
dá perspectiva de futuro. 

Assim, é com imenso prazer que assumo a tarefa de prefaciá-lo, 
tendo a honra e a responsabilidade de também participar da comemo-
ração aos dez anos do Grupo de Pesquisa Observatório de Educação 
Especial e Inclusão Educacional (ObEE), do Instituto Multidisciplinar 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (IM/UFRRJ). 

Os trabalhos de pesquisa e de extensão do ObEE inauguraram um 
novo capítulo na história da Educação Especial na perspectiva inclusi-
va da Baixada Fluminense/RJ, tanto pelo caminho construído dentro da 
universidade, o que é facilmente percebido nas histórias das pesquisas 
dos componentes do grupo, como pelos laços estabelecidos com as redes 
públicas de ensino.

A partir desses laços, um importante espaço foi construído: 
o Fórum Permanente de Educação Especial e Inclusiva da Baixada 
Fluminense (FPEEIBF). A região da Baixada Fluminense, com aproxi-
madamente 4 milhões de habitantes, é marcada pela precariedade de 
acesso aos bens sociais e serviços públicos, e com grandes áreas territo-
riais que apresentam baixo, e muito baixo, Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Contudo, conta com professores e gestores públicos no 
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campo da Educação Especial extremamente comprometidos com a edu-
cação de seus municípios. Por isso, o fórum foi pensado coletivamente, a 
partir da demanda para troca de experiências entre os gestores de muni-
cípios, a fim de desenvolver ações para qualificar a educação de pessoas 
com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilida-
des/superdotação nas redes públicas de ensino. A partir do FPEEIBF, as 
pesquisas desenvolvidas pelo ObEE são ações de intervenção política e 
de formação continuada de professores.

As histórias de formação dos participantes do ObEE, muitas delas 
trilhadas desde os cursos de graduação até os programas de Doutorado, 
estão registradas aqui neste livro por meio dos relatos singulares das 
pesquisas desenvolvidas em projetos coletivos. Projetos esses que, em 
sua maioria, foram construídos em redes de pesquisadores nacionais e 
internacionais, de movimentos socais e de executivos públicos. A fim de 
dar visibilidade aos caminhos traçados que levaram à escrita deste livro, 
aqui destaco alguns dos projetos: 

•	“A escolarização de alunos com múltiplas deficiências em uma 
escola da Baixada Fluminense: formação de professores e processos de 
ensino e aprendizagem”; 

•	“Observatório da Educação – A escolarização de alunos com 
deficiência intelectual: políticas públicas, processos cognitivos e avalia-
ção da aprendizagem”; 

•	“Escolarização e desenvolvimento de alunos com deficiência in-
telectual e múltipla na Baixada Fluminense”; 

•	“Computação para todos”; 

•	“Desenho Universal para a Aprendizagem: implementação e 
avaliação do protocolo do livro digital acessível”; 

•	“Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e inovação 
nos processos de escolarização na educação inclusiva: diferentes contex-
tos no Brasil e na Espanha”; 

•	“Os filhos do Zika Vírus chegaram na escola? Análise dos pro-
gramas educacionais desenvolvidos nas redes de ensino da Baixada 
Fluminense”; 
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•	“Portal Pioneiros da Educação Especial no Brasil: instituições, 
personagens e práticas”; 

•	“Pesquisas e ações intersetoriais entre educação e saúde na pro-
moção da escolarização e do desenvolvimento de crianças com síndro-
me congênita do zika vírus na Baixada Fluminense”; 

•	“O custo da oportunidade de acesso e permanência ao ensino 
superior na Baixada Fluminense/RJ quando se tem uma deficiência”. 

Dos projetos mencionados, é possível notar as diversas temáticas 
que foram foco de estudos do grupo, desde aspectos políticos e históricos 
da Educação Especial, processos de escolarização dos alunos com defi-
ciência, Tecnologia de Informação e Comunicação, até questões atuais, 
como a problemática das crianças com Síndrome do Zika Vírus nas esco-
las da região. De fato, ao olhar a amplitude dos estudos, é possível notar 
a intenção de qualificar o direto à educação, em especial para os alunos 
público-alvo da Educação Especial.

Por fim, é preciso ressaltar, em todo o trabalho do ObEE, a cons-
trução no campo dos Direitos Humanos, em especial as questões refe-
rentes à Educação e às pessoas com deficiência. De certa forma, a histó-
ria do ObEE me remete a um poema de Manoel de Barros, no Livro sobre 
Nada, e que tanto nos diz:

Prefiro as linhas tortas, como Deus. 
Em menino eu sonhava de ter uma perna mais curta (só pra 
poder andar torto). 
Eu via o velho farmacêutico de tarde, a subir a ladeira do beco, 
torto e deserto... toc ploc toc ploc. 
Ele era um destaque. 
Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de 
olhar para mim: lá vai o menino torto subindo a ladeira do beco 
toc ploc toc ploc. Eu seria um destaque. 
A própria sagração do Eu. 

É isso, este livro, que conta a história dos dez anos do ObEE, teci-
do em suas múltiplas linhas escritas nas atividades de uma universidade 
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pública, é um convite para pensarmos sobre possibilidades de ressigni-
ficação da dignidade humana e de políticas e práticas que busquem via-
bilizar o direto à educação às pessoas com deficiência em um território 
marcado por tantas desigualdades e processos de exclusão de direitos. 

Parabéns ao ObEE pela escrita desta história e pela generosidade 
em partilhá-la conosco!

Boa leitura a todos!

Prof.ª Dr.ª Flavia Faissal de Souza
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020
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Observar e intervir 

A importância do Observatório de Educação Especial e Inclusão 
Educacional – ObEE, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Marcia Denise Pletsch, 
se dá em diversos âmbitos do significado de um grupo de pesquisa em 
seu devir, em um fazer-se que lhe atribui o pleno significado da produção 
epistemológica sobre seu objeto. Isto, em nossa opinião, transcende em 
muito, porém, à categorização dos grupos por nossos órgãos de fomen-
to, seus registros qualitativos ou mesmo às dinâmicas próprias das uni-
versidades que atribuem prestígio maior ou menor a certas produções, 
ainda que tais aspectos sejam de grande relevância. Este transcender do 
ObEE abarca o próprio significado da produção do conhecimento, no 
qual ocorre sua imanência nos coletivos sociais e criativamente produz 
sua temporalidade contextualizada pelos sujeitos. 

Ancorados em sua empiricidade, através da qual atingem e anali-
sam seu objeto, a produção dos grupos de pesquisa tem uma configura-
ção discursiva incontornável, algo evidente na difusão do conhecimento 
e no debate acadêmico. Entretanto, em uma era de reprodutibilidade 
técnica dos artigos científicos, a relação entre a narrativa acadêmica re-
velada pelos papers, os conceitos ali tratados/reafirmados/criados e “rea-
lidades” descritas, poderiam permanecer tão somente, mesmo que de 
forma vibrante, nos lugares teóricos das comunidades científicas às quais 
pertencem. Ou seja, poderiam apenas deter-se naquilo que é a primeira 
palavra nominativa do grupo sobre o qual estamos tratando: o observar. 
Observar e discutir sobre seu objeto. Neste caso, ao apenas observar, os 
pesquisadores do ObEE poderiam falar sobre os sujeitos/objetos, em-
bora talvez não houvesse comunicação com estes mesmos sujeitos de 
pesquisa analisados. Mas, não é este o caso.
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A importância de uma universidade que, além do ensino, realiza 
pesquisa e extensão, para uma região que tangencia grandes centros e 
que concentra vários riscos sociais, revela-se, dentre muitas coisas, nas 
contribuições que seus saberes estabelecem para o desenvolvimento 
local. Porém, em nada adianta a implantação de universidades em cida-
des com essas características, se não houver a construção de laços entre 
a região, sua população, e a instituição ali localizada. Muito do conhe-
cimento construído pelas IES terão como referência as externalidades 
do território. Isto faz parte do caráter universalista da vida acadêmica. 
Por outro lado, é justamente isto que faz com que universidades, em 
interação local, dotem de possibilidades mais variadas grupos sociais 
destes territórios, incluindo jovens brilhantes, que sem elas careceriam 
de formação. No campo da educação, a interação da IES com o sistema 
básico de ensino é algo fundamental para a construção interativa entre 
práticas e teorias, que em suas dinâmicas sistêmicas se constituirão de 
forma coletiva. 

Quando o ObEE se instituiu, há dez anos, em 2009, o campus 
da Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu existia há apenas quatro 
anos, e seu corpo docente (oriundo de várias partes do país) iniciava esta 
trajetória entre o universal e o local. Então, o ObEE se imbuiu fortemen-
te da tarefa de observar a Educação Especial da Baixada Fluminense por 
meio de concepções difundidas no universo acadêmico e seus lugares 
teóricos compartilhados, ao mesmo tempo em que dava vida a diálogos 
com o sistema educacional local e seus atores. A função ética do grupo 
de pesquisa, em todos esses anos, marcou sua autoconstrução. Suas re-
flexões especulativas trouxeram como principal preocupação a vida ma-
terial dos sujeitos educacionais das cidades do entorno de seu campus 
universitário, trazendo, além da pesquisa, a extensão e a intercessão da 
universidade com as comunidades escolares. Por sinal, extensão sempre 
pode parecer um plus para os grupos de pesquisa. 

Parte da grandiosa tarefa do ObEE, porém, não foi, durante estes 
dez anos, fazer pesquisa ou extensão. Sua importância se revela em 
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duvidar que o observatório se define por um observar externo ao terri-
tório (como se a universidade fosse uma bolha), na coleta de dados, sua 
análise e divulgação, e também duvidar que a extensão é uma benesse 
acadêmica para a sociedade civil. O observar aqui se ampliaria em um co-
nhecimento que gera em si mesmo criativamente, mediante as interações 
entre sujeitos, realizando novas estéticas do campo de conhecimento nas 
escolas da Baixada e também na IES, materializadas em políticas públicas, 
formação de professores, e hegemonias conceituais construídas coletiva-
mente. Não se trata aqui das dúvidas do quanto a objetividade do pesqui-
sador é limitada por sua subjetividade na construção das pesquisas aca-
dêmicas. Não é ao binômio objetividade/subjetividade que nos referimos.

O ObEE, durante os dez anos de sua existência, orientou seus prin-
cípios estruturantes para um modelo de produção que, ao mesmo tempo 
em que habita o mundo dos standards acadêmicos de nossa atualidade, 
não deixou em segundo plano a dimensão do conhecimento científico 
voltado para os próprios sujeitos da pesquisa, que nunca foram somente 
objetos, mas fonte participante de uma episteme que se preocupa com o 
fazer-se da sabedoria “latu senso”, pautada numa responsabilidade ética/
moral da universidade. 

Nesta, a produção epistemológica é somente uma das faces de um 
sistema em que a intervenção junto aos implicados, que aparentemente 
são objetos, se projeta como ontologia de práticas sociais sensíveis, nas 
quais pesquisados e pesquisadores se assumem como forma de ser no 
mundo acadêmico. Portanto, não se diferindo o estudado daquele que o 
observa (do que estuda), mas, sim, existindo de forma holística. 

Muitas vezes, ao ansiarmos por interpretações mais claras das di-
ferentes facetas de um grupo de pesquisa que intervém e que também se 
constrói na intervenção, dividimos estes procedimentos acadêmicos em 
âmbitos distintos. Os chamamos de pesquisa e extensão, respectivamen-
te. Entretanto, este recurso também é algo discursivo, sobre o qual de-
vemos manter certo ceticismo, considerando as preocupações reflexivas 
que identificamos em nossos queridos colegas do ObEE. Estes, sempre 
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atentos àquilo que pode escapar a uma denominação exata, mas que são 
aspectos que só se definem por si mesmos, como as vivências daqueles 
que participam das escolas públicas da Baixada Fluminense: estudantes, 
professores das redes, pais e responsáveis. 

A prática da existência na pesquisa, e a pesquisa como prática 
ocorrendo pelo encontro de várias subjetividades, só se define em si 
mesma e nas transformações que encaminha em diversos meios sociais: 
academia, objetos-sujeitos, sujeitos-objetos. O ObEE faz isso. Promove 
impacto destas e nestas subjetividades, na construção de coletivos em 
redes de ensino, que não poucas vezes recebem vibrações das pesquisas 
ali realizadas. O movimento iniciado como grupo de pesquisa, perten-
cente a uma universidade, traz saberes multifacetados e modificantes 
do existente, sendo que muitos dos envolvidos nem ao menos saberiam 
dizer que estão implicados em investigações estruturadas, mas se sen-
tem partícipes de algo transformador. Pesquisar é um ato de criação. São 
novas metodologias de ensino; são novas concepções de mundos sobre 
os sujeitos com deficiência; são constantes apoios a mães e demais res-
ponsáveis por alunos, que durante dez anos se materializaram na vida 
cotidiana de instituições da Baixada, por meio do ObEE, sem que ao 
menos fosse percebido que por trás disto tudo havia uma observação 
materializada por papers científicos. 

O trabalho de pesquisa/extensão de tal grupo se expõe com essa 
imanência da universidade e do pensamento metodológico em vivên-
cias concretas da educação, que reverberam de forma imprevisível, mas 
sempre diante da responsabilidade acadêmica direcionada a pessoas, e 
não a objetos abstratos. É uma criação de si, enquanto grupo, e do outro, 
como sujeito. 

O ObEE, neste sentido, foi capaz de criar um campo coletivo de 
inter-relações sobre a Educação Especial na Baixada Fluminense, esta-
belecendo práticas e laços entre várias vidas. O que o ObEE significa 
hoje, por meio dos convênios e atos institucionais que o envolvem na 
UFRRJ, demonstra que o observar, seja objetiva ou subjetivamente, em 
seu caso é CRIAR. 
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O ObEE se inicia no padrão clássico da criação de um grupo de 
pesquisa como tantos, visando um planejamento e observações de seus 
objetos. Em seu fazer-se holisticamente com a comunidade que estu-
da, certamente transcende a isto. Hoje, depois de tantos anos, o ObEE 
não estuda somente, mas possui imanência na criação de saberes sobre 
Educação Especial na Baixada, sendo parte do campo de conhecimento 
e de práticas locais (seja em tensões ou harmonia com os diversos atores 
sociais das redes de educação). Sua tarefa atual não é a de um conhecer 
para difundir. Não é um aprender para que seus membros se aperfei-
çoem como pesquisadores. É um movimento fluido que cria e recria o 
grupo, seu objeto/sujeito: políticas da Educação Especial e estudantes 
com deficiência. O ObEE é parte epistemologicamente responsável pela 
invenção de formas de ação em escolas na região em que atua. Para além 
de racionalidades científicas e empíricas metodologicamente acertadas, 
podemos dizer que durante esses anos assistimos o ObEE demonstrando 
que conhecer é criar! Criar a si e ao outro inexoravelmente interligados.

Prof.ª Dr.ª Gabriela Rizo
Professora Associada do Departamento de 

Educação e Sociedade – UFRRJ
Rio de Janeiro, agosto de 2020
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DEZ ANOS DO OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL – ObEE

Márcia Denise pletsch1

Para enfrentar os desafios da nossa época, tornar a educa-
ção mais inclusiva não é algo negociável – é a nossa única opção.

Audrey Azoulay
 

Escrevo esta apresentação durante a pandemia mundial do 
COVID-19. Estamos há quase cinco meses em isolamento e chegamos ao 
triste patamar de mais de cem mil mortos. Escolas e universidades per-
manecem fechadas, e o ensino tem sido feito por meio de atividades on
-line e remotas. Enfrentamos uma crise econômica sem precedentes em 
nossa história com milhares de desempregados. Na educação pública, as 
desigualdades históricas do Brasil se revelam e se aprofundam ainda mais. 

É neste cenário que o Observatório de Educação Especial e Inclusão 
Educacional (ObEE)2 completou seus dez anos de existência, registrado 
no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). O grupo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares 
(PPGEduc/ UFRRJ) e tem sede no Instituo Multidisciplinar – Campus 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – Campus de 

1 Coordenadora Geral do ObEE, Professora Associada do Departamento de 
Educação e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc) e do Programa 
Humanidades Digitais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). Jovem Cientista do Nosso Estado da FAPERJ e Pesquisadora do CNPq 
‒ nível 2. Contato: marciadenisepletsch@gmail.com.

2 Site disponível em: <http://obee.ufrrj.br/>.
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Nova Iguaçu. Para marcar essa data, o ObEE organizou este livro come-
morativo para apresentar algumas das pesquisas e projetos de extensão 
desenvolvidos neste período. 

O ObEE é formado por aproximadamente 30 participantes, que 
são discentes da graduação, da pós-graduação e professores da Educação 
Básica da Baixada Fluminense. Desde a sua criação, o grupo tem se dedi-
cado a investigar e compreender as dimensões que envolvem as práticas 
e as políticas de educação inclusiva desenvolvidas em escolas públicas e 
no ensino superior. 

 O primeiro projeto do ObEE (2009-2012)3 investigou a imple-
mentação e a operacionalização das políticas federais de inclusão escolar, 
bem como a forma pela qual o atendimento educacional especializado 
previsto nas atuais diretrizes era oferecido em nove dos 13 municípios 
da Baixada Fluminense. 

Durante a realização desse projeto, realizamos, em 2010, o curso 
de extensão em Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva: 
estratégias pedagógicas para favorecer a inclusão escolar, o qual integrou 
as atividades propostas pelo programa de formação inicial e continuada 
de professores da Baixada Fluminense para a inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais especiais na educação básica e no ensino su-
perior, financiado pelo Programa de Extensão Universitária (edital nº 6, 
PROEXT 2009). Participaram desse curso aproximadamente 200 professo-
res das redes de ensino da Baixada Fluminense. Este programa de extensão e 
o projeto A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais na 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: uma prática em construção 
(edital nº 5 do Programa INCLUIR, 2009), por sua vez, fomentaram a 
criação do Núcleo de Inclusão no Ensino Superior na UFRRJ, atualmen-
te denominado de Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). 

3 Projeto de pesquisa intitulado: Observatório de políticas públicas em Educação 
Especial e inclusão escolar: estudo sobre as políticas públicas em Educação 
Especial e inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais espe-
ciais nos municípios da Baixada Fluminense, financiado pelo CNPq, Processo 
400548/2010-0. 
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De 2013 a 20174, desenvolvemos um projeto em rede com a parce-
ria de três Programas de Pós-Graduação em Educação (UFRRJ, UDESC 
e UNIVALIEsse projeto analisou as dimensões que envolvem a escola-
rização de alunos com deficiência intelectual, particularmente as que se 
referem ao ensino e à sua aprendizagem nas classes regulares (Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), no atendimento educa-
cional especializado e no seu consequente desempenho em avaliações 
nacionais (PLETSCH; MENDES, HOSTINS, 2015). 

Nesse mesmo período (2013-2014)5, realizamos também um 
projeto de pesquisa com alunos com múltiplas deficiências, em grande 
medida, não oralizados. Nosso foco foi analisar o trabalho pedagógico 
realizado com esses alunos no atendimento educacional especializado 
oferecido em salas de recursos multifuncionais. 

Em 2015, a partir dos resultados destas investigações, iniciamos o 
projeto Escolarização e desenvolvimento de alunos com deficiência intelec-
tual e múltipla na Baixada Fluminense6, com o objetivo de produzir uma 
cartografia sobre os processos e as condições de escolarização e suporte 
pedagógico oferecidos em sete municípios da Baixada Fluminense, en-
trecruzando dados  educacionais e sociais. 

Na mesma época, por meio do projeto de extensão Processos de 
ensino e aprendizagem de alunos com deficiência intelectual, oferecemos 
um curso de formação continuada para 100 professores de sete redes 
de ensino da Baixada Fluminense/RJ e 50 graduandos do curso de 
Pedagogia do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro – Campus de Nova Iguaçu. 

Em 2015, criamos no âmbito do ObEE, a partir do projeto desen-
volvido com o financiamento do Programa Observatório da Educação 

4 Os estudos foram aprovados pelo comitê de ética da UFRRJ, sob o protocolo 
nº 23083007306/2012-61.

5 Projeto de Pesquisa A escolarização de alunos com múltiplas deficiências em 
uma escola pública da Baixada Fluminense: formação de professores e pro-
cessos de ensino e aprendizagem, financiado pela FAPERJ por meio do edital 
Melhoria da Escola Pública (Processo E-26/112.261/2012). 

6 Financiado pelo Programa Jovem Cientista do Nosso Estado da FAPERJ 
(Processo nº. E-26/201.535/2014). 
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da CAPES, o Fórum Permanente de Educação Especial da Baixada 
Fluminense. Cinco anos depois, o Fórum conta com o envolvimento de 
profissionais da educação das duas universidades públicas da Baixada 
Fluminense (UFRRJ e UERJ ‒ Campus de Duque de Caxias) e de gestores 
da área de Educação Especial das redes de ensino da Baixada Fluminense 
e três municípios do Sul Fluminense. 

Nos anos seguintes, sempre em parceria com o Fórum Permanente 
de Educação Especial da Baixada Fluminense, desenvolvemos um con-
junto de pesquisas e projetos de extensão. Um deles foi o projeto Desenho 
universal para a aprendizagem: implementação e avaliação do protocolo 
do livro digital acessível, desenvolvido em parceria com a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Movimento Down. Durante o biê-
nio 2017-2018, avaliamos o protocolo de desenho universal da aprendi-
zagem para livros didáticos acessíveis na escolarização de alunos público
-alvo da Educação Especial matriculados em diferentes realidades edu-
cacionais da Baixada Fluminense. No bojo deste projeto, realizamos, por 
meio de um projeto de extensão, o curso de formação continuada Ensino 
e aprendizagem para estudantes com deficiência: estratégias curriculares e 
recursos tecnológicos para 200 profissionais da educação da região. 

Em 2020, o ObEE desenvolve dois projetos de pesquisa. Em O 
custo da oportunidade de acesso e permanência ao ensino superior na 
Baixada Fluminense/RJ quando se tem uma deficiência, investigamos os 
processos educacionais de pessoas com deficiências no ensino superior, 
assim como a acessibilidade e os apoios oferecidos pelas universidades 
para esta população. Já, no projeto Pesquisas e ações intersetoriais entre 
educação e saúde na promoção da escolarização e do desenvolvimento de 
crianças com síndrome congênita do zika vírus na Baixada Fluminense7, 
que articula pesquisadores de diferentes instituições (UFRRJ, UERJ, 
PUC-Rio e FIOCRUZ – Ensp e Instituto Fernandes Figueira), desenvol-
vemos estudos e ações intersetoriais entre educação, saúde e assistência 
social na promoção da escolarização e do desenvolvimento de crianças 

7 Financiado pelo Programa Grupos Emergentes da FAPERJ (Processo 
E-26/010.002186/2019). 
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com a síndrome congênita do zika vírus (SCZV) na Baixada Fluminense 
e no Sul Fluminense. Esse projeto está articulado com as ações da pes-
quisa Os filhos do Zika Vírus chegaram na escola: análise dos programas 
educacionais desenvolvidos nas redes de ensino da Baixada Fluminense8.

O ObEE também participa de dois projetos interinstitucionais: a) 
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e inovação nos proces-
sos de escolarização na educação inclusiva: diferentes contextos no Brasil 
e na Espanha9, desenvolvido entre diferentes universidades brasileiras 
(UFMS, UFRRJ, PUC-RJ, UERJ, UFGD, UEPA e a USDB) em parceria 
com a Universidad de Alcalá (Espanha), o qual analisa propostas de mo-
dificação na relação de ensino-aprendizagem implantadas em diferentes 
espaços de escolarização para fomento de ações criativas e inovadoras 
na escolarização de crianças em situações de diversidade, a partir do uso 
cotidiano de tecnologias de informação e comunicação (TIC); b) Portal 
Pioneiros da Educação Especial no Brasil: instituições, personagens e prá-
ticas10, fruto de uma parceria interinstitucional entre diferentes univer-
sidades brasileiras (UFMG, UFMS, UFRRJ, UEMS e a UENF-RJ), a pro-
posta é mapear pessoas, iniciativas, instituições e práticas da Educação 
Especial, estabelecidas em diferentes regiões do Brasil. 

Este livro apresenta trabalhos realizados pelo ObEE no período 
de  2015 a 202011, foi produzido por muitas pessoas que se dedicaram 
em nossas inúmeras atividades, sejam elas de pesquisa ou extensão. Meu 

8 Projeto financiado pela FAPERJ por meio do Programas Jovem Cientista 
do Nosso Estado e do Programa Doutorado Nota 10 (processos 
e-26/202.734/2018 e e-26/202.336/2018, respectivamente), bem como pelo 
CNPq com a bolsa de produtividade do CNPq (processo 307.492/2018-4).

9 A pesquisa é coordenada pela Prof.ª Dr.ª Mônica de Carvalho Magalhães 
Kassar e tem na coordenação adjunta a Prof.ª Dr.ª Rosália Maria Duarte (PUC-
Rio). Financiamento: Chamada MCTIC/CNPq Nº 28/2018 – Universal/Faixa C. 

10 A pesquisa é coordenada pela Prof.ª Dr.ª Adriana Borges da UFMG. 
Financiamento: Chamada MCTIC/CNPq Nº 28/2018.

11 No período de 2009 a 2015, publicamos o livro organizado por Pletsch e 
Souza (2015). Disponível em: <https://www.academia.edu/29263502/
Observat%C3%B3rio_de_Educac%C3%A3o_Especial_e_Inclus%C3%A3o_
Escolar>.
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agradecimento carinhoso a todas elas.
O trabalho do ObEE não seria possível sem o apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  (CNPq), da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
e da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro (FAPERJ). O financiamento sob a forma de bolsas de pes-
quisa, verbas para custeio e capital fez toda a diferença na viabilização 
e na consolidação da trajetória deste grupo. Continuar pesquisando e 
realizando ações de extensão, neste momento histórico do Brasil, é uma 
forma de resistência e de lutar por uma educação pública democrática e 
cada vez mais inclusiva.
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O CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E A POLÍTICA DE ATENDImENTO 
AOS “ExCEPCIONAIS” Em TEmPOS 
DE REGImE DITATORIAL

Getsemane de freitas batista1

Este capítulo tem como propósito examinar a institucionalização 
da Educação Especial brasileira, a partir do papel do Centro Nacional de 
Educação Especial (CENESP), com base em entrevistas realizadas com 
Sarah Couto César2, entre novembro de 2016 e outubro de 2018. O pe-
ríodo aqui analisado compreende os anos de 1973 a 1979, fase na qual o 
CENESP esteve sob a direção de Sarah Couto. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PPGE/PUC-Rio). Mestra em Educação 
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos 
e Demandas Populares da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), com bolsa de pesquisa prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA/
UFRRJ). Professora I – Educação Especial Rede Municipal de Duque de Caxias 
(RJ). Integrante dos Grupos de Pesquisas História da Profissão Docente e 
das Disciplinas Escolares – (HISPROF/PUC-Rio) e Observatório de Educação 
Especial e Inclusão Educacional (ObEE/UFRRJ). E-mail: getsemanemestrado@
gmail.com

2 Sarah Couto César construiu a trajetória profissional na área da Educação 
Especial na interseção entre os cargos assumidos na Sociedade Pestalozzi e 
na esfera pública. No primeiro caso, começou como estagiária no consultório 
médico psicopedagógico, atuou como diretora e também no cargo de presi-
dente de honra. Quanto aos setores estatais, exerceu as funções de psicóloga 
no Instituto Benjamin Constant, diretora-executiva da Campanha Nacional de 
Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME), diretora-geral do 
CENESP, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrou o 
quadro de funcionários do Departamento de Educação Complementar. 
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O estudo apresentado é um recorte da dissertação3 de Mestrado 
intitulada O Centro Nacional de Educação Especial e o atendimento aos 
“excepcionais”: antecedentes, atores e ações institucionais (1950-1979) 
(BATISTA, 2019), que integra as pesquisas realizadas pelo Grupo de 
Pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional 
(ObEE) e o projeto Portal Pioneiros da Educação Especial no Brasil: ins-
tituições, personagens e práticas4, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Adriana 
Borges, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com a par-
ticipação de pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
e Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). 

A Educação Especial brasileira, compreendida, na década de 1970, 
como “[...] o atendimento educativo ou educativo-assistencial presta-
do a alunos excepcionais” (PIRES, 1974, p. 11), ganhou, em 1973, um 
órgão específico com o objetivo de promover a expansão e a melhoria da 
educação destinada aos “excepcionais”5, nos segmentos da pré-escola, 
1º e 2º graus, ensino superior e supletivo, em todo território nacional 
(BRASIL, 1973a) com a criação do CENESP.

Para Rafante (2011), tal órgão significou a institucionalização 
da Educação Especial no Brasil e pela vinculação direta ao Ministério 
de Educação (MEC). Jannuzzi (2006, p. 145) afirmou que o CENESP 

3 A dissertação foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, na área de concentração 
em Educação, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Nova Iguaçu/RJ).

4 O Projeto conta com financiamento do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

5 A palavra “excepcional” é usada em decorrência de ser esse o termo que desig-
nava o público atendido pela Educação Especial brasileira na década de 1970, 
para evitar anacronismos e porque é o conceito de “excepcional” que consta 
nas diretrizes oficiais do CENESP. Aparece entre aspas por ter caído em desuso. 
“O termo excepcional é interpretado de maneira a incluir os seguintes tipos: 
os mentalmente deficientes, todas as pessoas fisicamente prejudicadas, as 
emocionalmente desajustadas, bem como as superdotadas, enfim, todos os 
que requerem consideração especial no lar, na escola e na sociedade.” (Helena 
Antipoff, Boletim nº 39 da Sociedade Pestalozzi do Brasil, Rio de Janeiro, 1966). 



24

Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional – ObEE

nasceu administrativamente forte e como órgão político, por assumir, 
nacionalmente, a coordenação da política oficial de atendimento aos 
“excepcionais”. A criação do CENESP é considerada resultado da ação 
das autoridades brasileiras quando da inclusão da Educação Especial no 
rol de prioridades do Projeto Prioritário do Plano Setorial de Educação 
e Cultura para o período de 1973/1974. No Projeto Prioritário, a 
Educação Especial foi elencada como o de nº 356 (BRASIL, 1974a; 
PIRES, 1974).

Em termos metodológicos, o exame das entrevistas foi realizado 
em diálogo com documentos oficiais da época (BRASIL 1973a, 1973b, 
1974a, 1974b) para ratificação das informações prestadas pela entrevis-
tada. Nesse sentido, a partir da coleta e da análise dos dados, este es-
tudo problematiza as condições para a criação do Centro Nacional de 
Educação Especial e as principais características da política adotada para 
atender aos “excepcionais”. 

Condições para a criação do Centro Nacional de Educação Especial 

Pelas palavras expressas nas entrevistas, é possível inferir que a 
primeira diretora do CENESP explica a criação do Centro pela inexis-
tência de um órgão no MEC que atendesse às necessidades da Educação 
Especial naquele período, as quais foram assinaladas pela entrevistada 
como do atendimento para acolher a todos os tipos de deficiência e que 
se ampliasse além da escolaridade. 

Outra questão estaria relacionada aos recursos financeiros. Sarah 
Couto chamou de “abordagem global” esse atendimento, ou melhor, uma 
política que atendesse de forma global à Educação Especial no cenário 
brasileiro. O trecho a seguir permite concluir tais apontamentos quanto 
à necessidade da criação de um órgão destinado a atender a Educação 
Especial no cenário brasileiro na década de 1970:

6 Para informações sobre o Grupo Tarefa que elaborou o Projeto Prioritário nº 
35, vide Pires (1974).
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Faltava um órgão no Ministério da Educação: um órgão 
grande, [...] não havia da parte do Governo Federal nenhuma 
política de assistência, de atendimento. Não é só de educacio-
nal não. Não havia uma política. Uma coisa muito abran-
gente, que não era só escolaridade, era também o olhar dessas 
pessoas que eram até então muito segregadas. 

[...].

Então, a partir disso, quando eu fui chamada para (ahn) diri-
gir a CADEME, que eram aquelas simples Campanhas, como 
estou dizendo a você, que eram muito pequenininhas. Eram 
campanhas: como campanha da vacinação, campanha disso, 
como se fosse o problema do deficiente fosse uma coisa que 
começasse e acabasse, e curasse. [...]. Então era isso. Quer 
dizer, foi a partir dessa falta desse atendimento [...] por 
parte do Governo Federal para as outras deficiências que 
ainda não eram e que… de maneira muito tênue, ... muito 
fraca eram os outros através destas Campanhas, que eram a 
Campanha, principalmente a área da deficiência mental, por-
que não teve Campanha para deficiente físico não.

E então, foi principalmente a falta que estava fazendo a abor-
dagem global, digamos assim, dessas pessoas portadoras de 
deficiências, já que os dois Institutos eram escolas residenciais 
e que atendiam crianças e adolescentes do Brasil todo, porque 
não tinham outro nada. E então eu fiz ver isso e dizer que 
outros tipos de deficiência, como a deficiência física, a defici-
ência múltipla. O que nós chamávamos na época aqueles me-
ninos que eram diferentes porque tinham problemas, a gente 
chamava problemas de conduta. (Entrevista realizada em 17 
de janeiro de 2018, grifos nossos).

Durante as entrevistas, o nome de Jarbas Passarinho, que chefiou 
o Ministério de Educação e Cultura entre os anos de 1969 a 1974, foi 
recorrente nos relatos. Situação que permite compreender a importância 
dada à figura desse ministro nos acontecimentos referentes à Educação 
Especial brasileira. Na visão da entrevistada:
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No momento em que transmito o cargo de Diretora-Geral 
do Centro Nacional de Educação Especial, sinto-me no dever 
de destacar as principais realizações na área da Educação 
Especial no Brasil, desde a criação deste Centro. 

Convém acentuar, inicialmente, que essas realizações se torna-
ram possíveis graças à conjugação de esforços de autoridades 
governamentais, dentre elas o ex-ministro Jarbas Passarinho 
que, em sua gestão, elegeu a Educação Especial como área de 
ação prioritária do Governo Federal, incluindo-a no elenco 
dos Projetos do 1º Plano Setorial de Educação e Cultura, em 
1972. Como consequência, foi criado, pelo Decreto nº 72.425, 
de 3/7/73, o Centro Nacional de Educação Especial, nasci-
do da fusão das três Campanhas existentes: Campanhas de 
Cegos, de Surdos e de Deficientes Mentais.7 

Pelas ideias expressas por Sarah no trecho anterior e também por 
ter afirmado que “[...] essas realizações se tornaram possíveis graças à 
conjugação de esforços de autoridades governamentais”, fica sinaliza-
do que tanto a criação quanto a manutenção das ações realizadas pelo 
CENESP podem ser compreendidas como resultado de “certa vontade 
política” das autoridades da época no que diz respeito à atenção dada às 
questões dos “excepcionais”. 

A Educação Especial brasileira ganhou espaço nas ações governa-
mentais, a partir da década de 1960, influenciada pela Teoria do Capital 
Humano de Schultz e da pedagogia tecnicista (RAFANTE, 2011, 2015). 
Essa linha de pensamento “economicista” da educação foi a base do 
atendimento educacional direcionado aos “excepcionais” presente nas 
Diretrizes Básicas para a ação do Centro Nacional de Educação Especial 
(BRASIL, 1974a, p. 12):

Mesmo observado apenas do ponto de vista econômico, o 
atendimento aos deficientes representa investimento com-
pensador: embora de custo elevado, a educação que lhes for 

7 Trecho do discurso de Sarah Couto quando da saída do cargo de diretora-geral 
do CENESP, em 1979. Fonte: Acervo pessoal de Sarah Couto César.
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ministrada permitirá, na maioria dos casos, que venham a ter 
condições de se incorporarem à força de trabalho e de se tor-
narem elementos participantes do desenvolvimento nacional. 
Comparados os custos dessa educação com os que adviriam 
da manutenção dos deficientes em estado de dependência por 
uma vida inteira, fácil é concluir-se do acerto de lhes propor-
cionar o atendimento a que tem direito. 

O atendimento aos superdotados também estava justificado pela 
leitura economicista da educação; contudo, nesse caso, a educação re-
sultaria na formação das “[...] elites mais aptas – nos vários campos da 
reflexão, do conhecimento, da criação e das práxis – para darem con-
tinuidade e expandirem o desenvolvimento nacional, dinamizarem e 
inovarem a sociedade” (PIRES, 1974, p. 19). Nesse sentido, a “vontade 
política” expressa nas palavras da primeira diretora do CENESP pode 
ser compreendida como atuação das autoridades brasileiras no sentido 
de responder à demanda de crescimento econômico do país do projeto 
de governança do período ditatorial8.

Por um lado, como afirmou a entrevistada, as ações das autorida-
des brasileiras, até o início dos anos de 1970, não davam conta de atender 
a todos os tipos de “excepcionalidade”, pois até então as medidas ado-
tadas estiveram voltadas aos deficientes da visão, da fala e mentais, por 
meio dos Institutos Federais (Instituto Benjamin Constant e Instituto 
Nacional de Educação de Surdos) e a implementação das Campanhas 
(CESB, CNEC, CADEME)9. Em outras palavras, a Educação Especial 

8 O Brasil foi dirigido por presidentes militares no período de 1964 a 1985. Esse 
regime foi caracterizado pela crescente supressão de direitos políticos e sociais 
no cenário nacional, efetivados a partir dos Atos Institucionais. A respeito da 
relação entre setores da sociedade civil e os militares no período anterior e ao 
longo do regime ditatorial, vide Dreifuss (1981), Fico (2001, 2004), Reis (2005).

9 A Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (CESB) foi criada no ano de 
1957. No ano seguinte, foi estabelecida a Campanha Nacional de Educação e 
Reabilitação dos Deficitários Visuais (CNERDV), que recebeu a denominação 
de Campanha Nacional de Educação de Cegos (CNEC) em 1960. A Campanha 
Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME) foi 
iniciada no ano de 1960. 
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não contava com uma política extensiva a todas as categorias de “ex-
cepcionais”. Por outro lado, internacionalmente, havia o entendimento 
de que a educação deveria ser compulsória a todos os indivíduos (pelo 
menos na faixa etária dos 7 aos 14 anos) (BRASIL, 1974b). São estas 
duas realidades – inexistência de uma política brasileira de Educação 
Especial abrangente e a obrigatoriedade da educação dos 7 aos 14 anos 
– que sustentaram a defesa da adoção de ações estatais nesse campo em 
âmbito nacional.

Política de atendimento aos “excepcionais”

A criação do CENESP, pelo Governo Federal no Ministério da 
Educação e Cultura, foi resultado da montagem do Projeto Prioritário nº 
35 – Educação Especial. A coordenação das ações desse projeto estaria a 
cargo da Secretaria Geral do Ministério de Educação e Cultura; e a exe-
cução, sob a responsabilidade do Centro Nacional de Educação Especial. 

De acordo com as ideias expressas no documento “Diretrizes 
Básicas para Ação do Centro Nacional de Educação Especial”, por meio 
da adoção desse projeto, o Governo brasileiro procurava “[...] garantir a 
tão desejada igualdade de oportunidades de acesso à educação a todos 
excepcionais, oferecendo-lhes, ao mesmo tempo, as condições ideais 
para o seu atendimento” (BRASIL, 1974a, p. 2). 

O Projeto Prioritário nº 35 integrou os nove projetos destinados 
ao setor de ensino de 1º grau do Plano Setorial de Educação e Cultura 
para o triênio 1972/74. Nesse Plano Setorial, os planos foram direciona-
dos aos setores de ensino de 1º e 2º graus, ensino universitário, Educação 
e Cultura e setor administrativo. 

O Plano Setorial de Educação e Cultura (PSEC) 1972/74 foi ela-
borado em consonância com o I Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, que tinha como objetivos nacionais: a) colocar o 
Brasil entre as nações desenvolvidas, em um período de dez anos; b) 
duplicação da renda per capita brasileira até 1980; c) elevação anual do 
Produto Interno Bruto (PIB) até 1974 entre 8% e 10%. Segundo o PSEC 
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1972/74, esses “[...] objetivos constituem-se, particularmente, em metas 
de desenvolvimento econômico. A educação é investimento necessário 
ao desenvolvimento, pela preparação e qualificação de recursos huma-
nos como força-suporte” (BRASIL, 1973b, p. 15, grifo nosso). Infere-se, 
dessa citação, que as propostas para educação brasileira colocadas para 
o triênio 1972/1974 caracterizaram-se pela visão economicista, coerente 
com o contexto do período, o chamado “Milagre Brasileiro”10.

Dentre os “objetivos conjunturais” traçados para educação nesses 
anos, chama atenção a importância que foi dada ao problema do analfa-
betismo, considerado como “[...] de proporções e repercussões negativas 
no contexto socioeconômico, estava a exigir uma concentração de esfor-
ços que assegurasse sua erradicação ao longo da década de 70” (BRASIL, 
1973b, p. 11). A década de 1970 esteve marcada pelas concepções da 
ênfase na educação como fator essencial ao crescimento da nação e a 
necessária eliminação do analfabetismo, a partir da universalização do 
ensino obrigatório dos 7 aos 14 anos. A Educação Especial programada 
para esse período também esteve assentada nessa ideologia.

No trabalho efetuado pelo Grupo-Tarefa responsável pela monta-
gem do Projeto Prioritário nº 35, foram identificados os seguintes pro-
blemas com relação à situação da Educação Especial na época:

‒ nas unidades federadas: falta de infraestrutura técnico-ad-
ministrativa, de quantitativo suficiente de pessoal especializa-
do, de recursos necessários à educação especial; 

‒ iniciativa privada: privação de assistência técnica e/ou fi-
nanceira para maior produtividade do trabalho desenvolvido; 

– em relação aos superdotados: atendimento ainda em fase 
inicial – poucos estudos e esforços isolados; 

10 Período dos anos 1968 a 1974, caracterizado pelas elevadas taxas de cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB), da indústria de transformação e do 
emprego (CANO, 2004), e que, segundo Mendonça (1986, p. 91), “[...] nada 
mais significou senão a garantia de lucros faraônicos às empresas monopolis-
tas (nacionais e estrangeiras)”. 
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‒ legislação: necessidade de reformulação; 

‒ profissionais da área da Educação Especial: insuficiência de 
pessoal devidamente qualificado; 

‒ pesquisas e experimentos em estado iniciais; 

‒ necessidade de entrosagem entre as instâncias públicas (fe-
deral, estadual, municipal) e a iniciativa privada; 

‒ limitação de intercâmbio de experiências; 

‒ insuficiência de esforços conjugados entre a educação e de-
mais serviços (saúde, trabalho, justiça e assistência social); 

‒ ausência de dados estatísticos como número de atendi-
mentos, de profissionais especializados, tipos de instituições. 
montante de recursos; 

‒ inexistência da avaliação quantos aos serviços prestados. 
(PIRES, 1974, p. 13-14).

Nesse quadro evidenciado de questões, a “problemática” geral 
da Educação Especial estava relacionada à falta de: a) diretrizes e ações 
coordenadas; b) padrões quantitativos e qualitativos adequados, c) infor-
mações básicas para planejar (PIRES, 1974, p. 15). 

Considerada como “complexa, dispendiosa e multidiscipli-
nar”, as soluções apontadas para o “problema” da Educação Especial 
brasileira passariam: 

a. pelo planejamento de ações sistemáticas, sem duplicação de 
esforços e recursos; 

b. conjugação de esforços integrados nas áreas da educação, 
saúde, trabalho, justiça e assistência social, para a efetivação 
do devido atendimento aos “excepcionais”; 
c. criação de uma “mentalidade positiva”, a partir da consi-
deração de três noções, a saber: que a “excepcionalidade é 
um conceito variável, com dependência do contexto social; 
que não há diferenças entre a educação dos “normais” e dos 
excepcionais, pois todos possuem direito à educação; que os 
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objetivos da educação são os mesmos para todos os educan-
dos. (BRASIL, 1974a, p. 13).

Nessa conjuntura, no Projeto Prioritário nº 35, foram propostas 
diretrizes e estratégias básicas para uma política de Educação Especial, 
a partir da compreensão de que essa é parte integrante da política que 
orienta a educação para todos os cidadãos (PIRES, 1974).

No Quadro 1 abaixo estão presentes os aspectos gerais traçados 
pela política a ser desenvolvida para a Educação Especial por meio do 
CENESP:

Quadro 1 – Aspectos gerais da Política de Educação Especial defini-
da no Projeto Prioritário nº 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diretrizes
Básicas

 
 

Integração

Do excepcional – em relação 
a si e à comunidade

Das áreas de atendimento – 
educação, saúde, trabalho, 
justiça, assistência social

Das esferas de atendimento ‒ 
federal, estadual, municipal, 
iniciativa privada, comunida-
de em geral

Racionalização

Planejamento sistêmico

Objetivos/ Recursos / 
Limitações

Plena utilização dos recursos 
humanos e materiais

Intercâmbio de experiências

Acompanhamento e 
avaliação
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Finalidade
Oferta, progressiva, a todos os excepcionais da educa-
ção a que têm direito

 

Linhas de 
programação

Expansão de oportunidades de atendimento edu-
cacional aos excepcionais – aumento do número de 
vagas no sistema de ensino

Apoio técnico da Educação Especial

Fonte: Batista (2019) com base em Brasil (1974a) e Pires (1974). 

Cesar (1978, p. 2) afirmou que, a partir da determinação do Art. 
88 da Lei nº 6.024 de 1961, “[...] estava, assim, definido o princípio fun-
damental para a organização dos serviços de educação especial: integra-
ção no sistema regular de ensino para facilitar a integração à sociedade”. 
Nessa direção, a política definida foi da integração dos “excepcionais” ao 
sistema de ensino regular e supletivo, com tratamento especial adequa-
do. Nesse caso, foram admitidos dois lócus de atendimento: a) escola 
comum com as classes comuns e com tratamento especial ou nas classes 
especiais; b) instituições especializadas (PIRES, 1974a, p. 30-34).

O público a ser atendido pela política elaborada para Educação 
Especial, entendida como “[...] o atendimento educativo ou educativo
-assistencial prestado a alunos excepcionais” (BRASIL, 1974a, p. 11), 
incluía os deficientes e os superdotados, denominados de forma ampla 
como “excepcionais”. No primeiro grupo, estavam os indivíduos com 
deficiências de visão, audição, fala, mental, física, com problemas de 
conduta e múltiplas11. Os superdotados ou talentosos eram aqueles que 
apresentavam 

[...] notável desempenho e/ou elevada potencialidade em 
qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 

11 Essas classificações estavam de acordo com as categorias expressas no 
Documento ED/DM/16 – Estudio sobre el Estado Actual de la Organización de 
La Educación Especial, da UNESCO, de 1971 (PIRES, 1974, p. 22). 
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capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica específica; 
pensamento criador ou produtivo; capacidade de liderança; 
talento especial para artes visuais, artes dramáticas, música; 
capacidade psicomotora (BRASIL, 1974a, p. 21-22). 

O atendimento a ser prestado aos “excepcionais” obedecia às se-
guintes orientações: 

Quadro 2 – Orientações para o atendimento aos “excepcionais”

Deficientes Superdotados

Identificação Nível: pré-escolar Nível: pré-escolar

Diagnóstico

Conjunto de exames – médi-
cos / psicológicos / escolares / 
outros.
Observações de variadas situ-
ações – familiares e escolares
Profissionais preparados

Procedimentos: re-
comendações dos 
médicos e resultados 
escolares, de testes 
coletivos, de testes 
individuais; combina-
ção de dois ou mais 
procedimentos

Espaços

Classes comuns (ensino 
regular)
Classes especiais (escolas 
comuns)
Instituições Especializadas
Escolas residenciais

Classes comuns (ensi-
no regular)
Classes especiais (es-
colas comuns)
 

Suportes

Salas de recursos
Professor ou equipe itinerante
Oficinas-empresas
Oficinas pedagógicas

 
____________

Tratamento 
especial

 
_______________

Programação de 
enriquecimento cur-
ricular, aceleração 
de estudos, combi-
nação destas duas 
modalidades
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Avaliação

Em função da potencialidade 
do sujeito
Reavaliação periódica quanto 
ao diagnóstico
Acompanhamento e avaliação 
do desempenho como proces-
so contínuo e cooperativo

Reavaliação periódica 
com vistas ao ajusta-
mento do tratamento 
especial

Fonte: Batista (2019) com base em Brasil (1974a) e Pires (1974).

O encaminhamento para o tipo de atendimento deveria ser reali-
zado mediante “diagnóstico seguro e avaliação contínua”. Para as escolas 
comuns, seriam enviados os “excepcionais” que apresentassem condições 
para tal e que pudessem contar com professor, com orientação e mate-
riais adequados, com garantias de tratamento especial para esses sujeitos.

As classes especiais das escolas comuns seriam frequentadas pelos 
indivíduos com características que impossibilitassem o atendimento nas 
classes comuns. Nesses casos, deveria ser ofertado o maior número de 
atividades em conjunto com os estudantes considerados “normais”. 

As instituições especializadas seriam frequentadas apenas pelos 
“deficientes” que não apresentassem condições de receber atendimento 
nas escolas comuns (devido ao tipo e ao grau de deficiência ou local de 
moradia do estudante). Professor ou equipe itinerante prestaria o aten-
dimento aos que não pudessem frequentar a escola, temporária ou defi-
nitivamente. Os superdotados, caso terminassem parte do 1º grau antes 
da idade normal, poderiam frequentar escolas de 2º grau que ofertassem 
matrículas por disciplinas. 

Com base na apresentação de dados estatísticos do ano de 1971, 
que sinalizaram a existência de um número elevado de excepcionais 
frequentando escolas comuns sem atendimento especializado, nas 
Diretrizes Básicas para Atuação do CENESP foi afirmada a urgência na 
expansão no número de atendimento educacional aos “excepcionais” 
(BRASIL, 1974a).
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Por essa necessidade de expansão de atendimento, as Diretrizes 
deveriam dar conta da promoção do aumento do número de vagas na 
rede escolar, gradualmente com expansão para o período pré-esco-
lar. Embora não citada a faixa etária dos 7 aos 14 anos nessa parte das 
Diretrizes, infere-se por todo o teor do documento que a prioridade para 
o atendimento escolar dos “excepcionais” teria sido este segmento, ou seja, 
o Ensino Fundamental. Outra vez fica evidente a influência da ideia da 
universalização da educação prioritariamente no Ensino Fundamental.

Os Departamentos de Ensino do MEC e unidades de ensi-
no das entidades da federação deveriam assumir progressivamente o 
atendimento educacional dos “excepcionais” que estivessem sob suas 
responsabilidades, com a devida integração desses sujeitos em esco-
las e cursos supletivos regulares, sempre que possível com tratamento 
especial adequado, de forma a contribuir para a ampliação do acesso 
à escolarização.

A segunda diretriz geral de ação especificada foi na direção do 
“Apoio Técnico da Educação Especial”, por considerar que uma Educação 
Especial de qualidade exigisse: 1) recursos humanos adequadamente 
preparados; 2) levantamento, estudos, pesquisas e experimentação; 3) 
preparação conjunta da educação com as áreas da saúde, trabalho, justi-
ça, assistência social (BRASIL, 1974a, p. 24). 

Essa segunda diretriz também foi justificada pela apresentação 
de estimativas que consideravam a relação de um professor para aten-
der 20 alunos na faixa etária dos 7 aos 14 anos – nesse caso, seriam ne-
cessários 133 mil professores para atender aos alunos dessa faixa etária; 
entretanto, contava-se com apenas 50.274 professores especializados e 
especialistas em Educação Especial na realidade brasileira. Os números 
apresentados nessas estimativas no documento oficial (BRASIL, 1974a) 
tiveram origem nas Secretarias de Educação.

A partir da insuficiência do quantitativo de professores para aten-
der aos “excepcionais”, foi colocada a primeira prioridade do projeto 
quanto à questão do apoio técnico da Educação Especial, a saber: “[...] 
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promover a formação, o aperfeiçoamento e atualização, em número ade-
quado, de pessoal técnico e docente, no país e no exterior” (BRASIL, 
1974a, p. 24). 

A segunda prioridade nesse campo de ação tratava da promoção 
de levantamento, estudo, pesquisa e experimentação. A terceira, do de-
senvolvimento de programas com as interfaces. Essas três prioridades 
integravam a primeira etapa do projeto para ações do CENESP, a serem 
trabalhadas no período de 1973 a 1976 (BRASIL, 1974a). Para a segun-
da etapa, a ser iniciada em 1977, a prioridade definida foi a expansão 
de oportunidades de atendimento aos excepcionais, inclusive contando 
com a pré-escola (BRASIL, 1974a). 

No Decreto de sua criação, o CENESP foi definido como um 
órgão central de direção superior diretamente ligado ao MEC, com 
autonomia administrativa e financeira e com as atividades supervi-
sionadas pela Secretaria Geral desse Ministério. A atuação do Centro,  
segundo o Art. 2º do Decreto nº 72.425, de 3 de julho de 1973, estava 
destinada a:

[...] proporcionar oportunidades de educação, propondo e 
implementando estratégias decorrentes dos princípios dou-
trinários e políticos, que orientam a Educação Especial no 
período pré-escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, superior e 
supletivo, para os deficientes da visão, audição, mentais, físi-
cos, educandos com problemas de conduta para os que pos-
suam deficiências múltiplas e os superdotados, visando sua 
participação progressiva na comunidade (BRASIL, 1973a, 
Art. 2º n.p.). 

O CENESP, segundo as palavras da diretora-geral, tinha como 
meta “uma ação contínua e eficaz visando a implantar, em todo territó-
rio nacional, um sistema de atendimento educacional adaptado às con-
dições especiais dos ‘excepcionais’, possibilitando-lhes desenvolver ao 
máximo suas potencialidades próprias”. 
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Considerações finais

Na proposta elencada para este capítulo de problematizar as con-
dições para a criação do Centro Nacional de Educação Especial e as prin-
cipais características da política adotada para atender aos “excepcionais”, 
foram analisados aspectos das entrevistas realizadas com a primeira di-
retora do CENESP e de documentos legais.

O que Sarah denominou como “vontade política das autoridades”, 
consideramos como medida governamental para responder ao projeto 
de desenvolvimento proposto para o momento histórico do país. Dessa 
forma, a Educação Especial foi considerada “área prioritária” quando 
educar o “excepcional” ganhou sentido de potencial incorporação desse 
público no mercado de trabalho. Pelos documentos examinados, a obri-
gatoriedade da educação dos 7 aos 14 anos e a compreensão de que a 
Educação Especial fazia parte da educação geral foram duas ideias ba-
silares para defesa da adoção de ações estatais no atendimento nacional 
aos “excepcionais”.

De forma geral, o papel do CENESP foi o de implantar uma po-
lítica de atendimento educacional para os “excepcionais”, marcada pelo 
contexto econômico, político e educacional da época. Como órgão dire-
tamente ligado ao MEC, o CENESP cumpria papel político e administra-
tivo de gestão da Educação Especial brasileira nacionalmente, responsá-
vel pela constituição formal das diretrizes, formulação dos projetos, ge-
renciamento das ações. Nesse sentido, da vinculação direta ao MEC, po-
demos concluir que, nesse momento, o órgão responsável pela Educação 
Especial gozava de certo prestígio frente às autoridades nacionais. 

Em nossa concepção, este “prestígio” é resultado do contexto 
histórico, no qual o regime ditatorial marcado por um projeto governa-
mental de modernização da nação brasileira passou a usar a educação 
como área prioritária para o desenvolvimento nacional. Dessa forma, a 
escolarização dos “excepcionais” foi sustentada pela ideia do direito de 
universalização educacional dos 7 aos 14 anos e a compreensão de que a 
Educação Especial fazia parte da educação geral.
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Depreendemos assim que a “vontade política das autoridades” 
sinalizada pela entrevistada nada mais significa que a expressão do pro-
jeto governamental específico do período: a educação como necessária 
ao desenvolvimento nacional e o educar o “excepcional” como potencial 
incorporação no mercado de trabalho. Como resultado, foi criado um 
órgão autônomo administrativa e diretamente subordinado ao MEC.

Historicamente, pela “vontade política das autoridades”, o órgão, 
para gerir a Educação Especial brasileira, passou por várias mudan-
ças administrativas. No governo atual12, há dois setores específicos: 
a Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio a Pessoas 
com Deficiência e a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de 
Surdos, ambas integrantes da Secretaria de Modalidades Especializadas 
de Educação. O que representa um retrato fiel da política na atualidade, 
em que a educação pública como um todo tem sido atacada, desmere-
cida, com propostas de esvaziamento de direitos até então adquiridos. 
Tememos mais ainda pela Educação Especial e os possíveis resultados 
negativos para as conquistas até então alcançadas pelos sujeitos que in-
tegram esse público.

As análises das entrevistas evidenciaram que, segundo as percep-
ções expressas nos relatos da entrevistada, a implantação do CENESP 
foi colocada como resposta à inexistência de um órgão oficial para aten-
dimento às demandas da Educação Especial e que desse conta de aten-
der a todas as categorias de “excepcionais”, de forma integral e com re-
cursos próprios.

Quanto ao estudo documental efetuado, é possível afirmar que 
a criação do CENESP foi legitimada a partir do discurso, presente nas 
diretrizes legais, de que as autoridades brasileiras passaram a tratar a 
Educação Especial como área prioritária. Sustentadas por esse enun-
ciado, iniciativas foram tomadas para incluir as demandas dos “excep-
cionais” nas ações oficiais, como a elaboração do Projeto Prioritário nº 

12 Pelo Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 2019, que aprovou a Estrutura 
Regimental do Ministério da Educação.
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35, a inserção da Educação Especial nos Planos Setoriais de Educação e 
Cultura (1972/1974 e 1975). 

Ratificamos a importância dos estudos com viés histórico por 
possibilitarem o conhecimento do passado e a identificação de conti-
nuidades, contribuindo, assim, para a compreensão de que uma política 
guarda vestígios dos acontecimentos precedentes. Como exemplo disso, 
podemos citar a política atual de inclusão que apresenta muito da no-
menclatura expressa nas diretrizes oficiais do CENESP. 
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SOB A PERSPECTIVA DA ABORDAGEm   
DO CICLO DE POLÍTICAS

 

carla de paiva1 

O trabalho que originou este capítulo é fruto da dissertação de 
Mestrado intitulada O processo de avaliação e encaminhamento de alunos 
com deficiência intelectual para o Atendimento Educacional Especializado 
(PAIVA, 2017), defendida no ano de 2017, no âmbito do Observatório de 
Educação Especial e Inclusão Educacional (ObEE), vinculada a dois pro-
jetos. O primeiro – A escolarização de alunos com deficiência intelectual: 
políticas públicas, processos cognitivos e avaliação da aprendizagem – foi 
aprovado no Programa Observatório da Educação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 
O segundo projeto – Escolarização e desenvolvimento de alunos com de-
ficiência intelectual e múltipla na Baixada Fluminense – foi aprovado em 
2015, financiado pelo CNPq e pela FAPERJ.

A investigação de cunho qualitativo teve como objetivo anali-
sar o processo de avaliação e de identificação dos alunos com deficiên-
cia intelectual para o encaminhamento ao Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) a partir das indicações da Nota Técnica nº 42, de 23 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas Populares, da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (PPGEduc-UFRRJ). Professora das Redes Municipais de 
Educação do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. E-mail: car_pv@hotmail.com. 

2 Desobriga a apresentação do laudo médico para a matrícula dos alunos ao AEE. 
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de janeiro de 2014 (BRASIL, 2014b), nas escolas da Baixada Fluminense 
à luz do Ciclo de Políticas. O lócus da pesquisa foram sete cidades par-
ticipantes do Fórum Permanente de Educação Especial da Baixada 
Fluminense (FPEEBF): Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, 
Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. Os sujeitos da 
pesquisa foram as Gestoras de Educação Especial de cada município. 
Os dados coletados foram documentos oficiais sobre Educação Especial 
em esfera federal, estadual e municipal, além de entrevistas semiestru-
turadas com os sujeitos da pesquisa. A Abordagem do Ciclo de Políticas 
foi utilizada como método de análise para compreender a aplicação 
da Nota Técnica nº 4/2014 no contexto das práticas em cada rede de 
ensino pesquisada.

Nas próximas linhas, busca-se elucidar sobre a opção metodoló-
gica adotada na dissertação, em um entrelaçamento do referencial teóri-
co com alguns dos resultados obtidos com a pesquisa. Para alcançar esse 
fim, discorre-se sobre conceitos de políticas públicas, dispositivos legais 
e sua análise por meio do Ciclo de Políticas. 

Convém mencionar que não há um consenso sobre o conceito de 
políticas públicas. Souza (2007) ressalta que uma teoria geral da política 
pública necessita de uma busca pela relevância dos constructos nos cam-
pos da sociologia, ciência política e economia. Resumidamente, a autora 
sugere que a política pública é um campo de conhecimento que objetiva 
analisar a ação do governo e/ou colocá-lo em ação e propor mudanças 
quando necessárias. Nesse mesmo sentido, Ball e Mainardes (2011) cor-
roboram que o governo é um dos principais lugares e atores políticos.

Pereira (2009) traz em seus estudos que, na modernidade, a po-
lítica passou a ser vista como instrumento de consenso, de negociação 
e de entendimento entre partes conflitantes, usado nas democracias 
ou nos Estados ampliados. Contudo, a política também é dialetica-
mente contraditória, pois não apresenta apenas aspectos positivos. Ela 
se torna uma arena de conflitos de interesses, ligada estreitamente ao 
poder. Justamente por ser contraditória, a política permite a formação 
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de contra poderes na busca de ganhos para as comunidades. Segundo o 
autor, a política pública não significa só a ação: “Pode ser também não
-ação intencional de uma autoridade pública frente a um problema ou 
responsabilidade de sua competência” (PEREIRA, 2009, p. 97). Nessa 
mesma direção, Ball e Bowe (apud SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 
2005) ainda complementam que as políticas podem ser mal compreen-
didas intencionalmente. 

Esta pesquisa vai ao encontro dessas conjecturas quando aponta 
contradições nos próprios documentos formulados pelas redes a respei-
to da avaliação para identificação, ainda que estejam sendo empregados 
esforços no sentido de dar autonomia e nortear a avaliação para iden-
tificação, como indica a Nota Técnica nº 4/2014. Isso revela uma zona 
instável entre o modelo que se pretende adotar e as práticas baseadas 
em modelos e concepções anteriormente utilizadas, como se identifi-
ca nos trechos a seguir do Plano Municipal de Educação do município 
de Queimados:

4.25) Promover ações que garantam a execução do Plano 
Educacional Individualizado (PEI) para estudantes com de-
ficiência com transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades;

[...]

4.27) Identificar o público-alvo da Educação Especial atra-
vés de ações intersetoriais, com instituições governamentais 
e não governamentais, para registro da demanda e avalia-
ção educacional dos educandos desta modalidade de ensino. 
(QUEIMADOS, 2015, p. 8).

O Planejamento Educacional Individualizado (PEI) é uma das 
ações que a Nota Técnica nº 4/2014 indica para o atendimento dos alu-
nos público-alvo da Educação Especial, como uma forma de a escola 
reconhecer que aquele aluno é elegível ao AEE. A construção do PEI 
está colocada nessa estratégia, como garantia que esse instrumento 
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seja usado como subsídio para as práticas escolares com os alunos da 
Educação Especial. No entanto, logo a seguir, depara-se com a estratégia 
que propõe uma identificação por parcerias intersetoriais, o que delega a 
identificação do público-alvo a outras esferas alheias à educação. 

Ainda sobre definição de políticas, Ball (2009) sugere que há três 
tipos: regulações e imperativos (seria uma força que age nas pessoas para 
mudar seu comportamento); princípios e valores expressos (seria uma 
visão mais filosófica do termo); e esforços coletivos. Segundo o autor, 
políticas públicas são todas essas coisas, “[...] e todas essas coisas juntas 
ao mesmo tempo. Às vezes, alguns aspectos se tornam mais importantes 
que outros em alguns momentos” (BALL, 2009, informação verbal)3.

De acordo com Ball (2009), as políticas estão em movimento per-
manente através do tempo e do espaço, perfazem um trajeto e mantêm 
um nível de incerteza sobre suas reais consequências. Então, ele parte de 
um método de análise que se difere das análises tradicionais de políticas 
em busca de compreender o movimento único de cada política a ser es-
tudada, de identificar os elementos que a constituem e de compreender a 
interação singular desses elementos dentro de uma conjuntura histórica. 
Uma política, além de processos e de consequências, também é texto e 
discurso. O texto e o discurso são complementares e estão implícitos um 
no outro, de maneira que uma dissociação entre esses dois elementos 
fica muito difícil (MAINARDES, 2006; MAINARDES; MARCONDES, 
2009; BALL; MAINARDES, 2011; BALL, 2009, 2013, 2014).

As políticas como textos seriam os documentos oficiais, com-
preendidos como um produto inacabado de esforços coletivos, que pos-
suem vários níveis de interpretação e de tradução. As políticas como 
mediações, codificadas de forma complexa a partir de embates, acordos 
e interpretações e reinterpretações por parte das autoridades públicas e 
decodificadas também de forma complexa, pela interpretação por parte 

3 Transcrição de vídeo feita pela autora, para fins da pesquisa de Mestrado 
acadêmico que originou este trabalho, a partir de entrevista disponível em: 
<http://www.ustream.tv/ recorded/2522493>.
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dos atores envolvidos, conferem um significado em função de suas vi-
vências, experiências, histórias e possibilidades. Ou, ainda, negligen-
ciadas e deturpadas em sua interpretação para manutenção de interes-
ses (MAINARDES, 2006; MAINARDES; MARCONDES, 2009; BALL; 
MAINARDES, 2011; BALL, 2009, 2013, 2014; SEGABINAZZI, 2015; 
SEGABINAZZI; MENDES, 2017).

A política como discurso aponta para disputas por poder, con-
trole de bens financeiros e de discursos, no sentido de vantagens e de 
legitimidade sociais. O discurso traz uma ênfase nos limites impostos 
pelo próprio discurso, que nos transmite a informação apesar de não ser 
falado. Alguns deles são dominantes em relação a outros. Esses discursos 
dominantes produzem as subjetividades, as vozes, o conhecimento e as 
relações de poder. Além de exercerem influência no que pode ser dito e 
pensado, também atuam consentindo quem pode falar, quando, onde e 
com que autoridade. Assim constroem certas possibilidades de pensa-
mentos e excluem outras, fazendo com que os embates sobre interpreta-
ção e aprovação de políticas ocorram e se ajustem dentro de uma estru-
tura pré-articulada, aprovada e restrita de possibilidades (BALL, 2009).

A Portaria Nº 577, de 27 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017), 
contrapõe esse pensamento mostrando a faceta antagônica das polí-
ticas quando submeteu ao Ministério da Educação (MEC) o Fórum 
Nacional de Educação (FNE) e a coordenação da Conferência Nacional 
de Educação (CONAE), que eram órgãos autônomos. Sugere-se que o 
consentir “quem pode falar, quando e onde” foram ignorados nesse caso. 
O Governo não aceitou interferências em suas decisões. Esse episódio 
deu-se no Governo que assumiu o poder após o golpe parlamentar que 
afastou a Presidenta Dilma Rousseff em agosto de 2016.

O autor chega a uma dimensão dentro da qual as políticas se 
movem e os conflitos e consensos acontecem, a que ele denomina de 
contextos. Esses contextos dividem-se em três arestas: contexto da in-
fluência, contexto da produção de textos e contexto da prática. No con-
junto desses contextos, interligados e que se relacionam, encontrando-se 
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uns dentro dos outros, é que está localizada a política como processos e 
consequências. Não são tratados como etapas, bem como não possuem 
dimensão temporal ou sequencial (MAINARDES, 2006; MAINARDES; 
MARCONDES, 2009; BALL; MAINARDES, 2011; BALL, 2009, 2013, 
2014; SEGABINAZZI, 2015; SEGABINAZZI; MENDES, 2017). A Figura 
1, a seguir, ilustra esse entendimento.

Figura 1 – Ciclo de Políticas

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Segabinazzi (2015).

A partir dos estudos, com base em Ball, entende-se que o contexto 
da influência é aquele no qual os discursos políticos são construídos. 
Nesses discursos, está a base para a política que se propõe. No contexto 
da influência, o pensamento é formado e/ou transformado, a partir da 
ação política. As redes sociais e os grupos de interesses operam dentro 
e em torno de partidos políticos, do Governo e do processo legislativo, 
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com o intuito de adquirir apoio para seus argumentos, legitimidade para 
seus conceitos e soluções propostas para os problemas sociais em des-
taque. A influência global pode ser identificada nesse contexto, enten-
dida tanto pelo fluxo de ideias por meio de redes políticas e sociais que 
a envolve quanto pelo patrocínio e pela imposição de alguns posicio-
namentos oferecidos e recomendados por agências multilaterais (como 
Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura – UNESCO, Fundo Monetário Internacional – FMI 
etc.) como possíveis soluções (MAINARDES, 2006; MAINARDES; 
MARCONDES, 2009; BALL; MAINARDES, 2011; BALL, 2009, 2013, 
2014; SEGABINAZZI, 2015; SEGABINAZZI; MENDES, 2017).

O contexto da influência está frequentemente relacionado aos 
interesses mais estreitos e a ideologias dogmáticas. Assim sendo, os 
textos políticos não necessitam manter uma clareza e coerência inter-
na; eles podem ser contraditórios e utilizar os termos chave da políti-
ca de várias maneiras. Além disso, precisam ser lidos com relação ao 
tempo e ao local específico de sua produção, levando em conta que não 
são feitos nem finalizados exatamente no momento que são registrados 
(MAINARDES, 2006).

No contexto da produção de textos, como o nome sugere, são pro-
duzidos os textos políticos. Geralmente, esses textos estão articulados 
com o interesse público mais geral. Eles podem ser de várias formas, 
como textos legais oficiais e textos políticos, comentários formais e in-
formais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, vídeos, dentre 
outros. Resultam de disputas e de acordos produzidos por grupos que 
atuam dentro dos diferentes lugares da produção de textos e que compe-
tem pelo controle da representação política (MAINARDES, 2006).

Percebe-se o entrelaçamento do contexto da influência com o con-
texto da produção de texto quando os Planos Municipais de Educação 
das redes de ensino pesquisadas foram analisados. No Brasil, as políticas 
ligadas à Educação Especial seguem a perspectiva da Educação Inclusiva. 
Essa é a ideologia dominante advinda do contexto da influência sob a 
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qual todas as outras estão submetidas. Os Planos Municipais, no conjun-
to de cidades pesquisadas, citaram o paradigma da Educação Especial 
e Inclusiva como uma linha condutora do processo. Seis cidades citam 
documentos internacionais e dispositivos legais no âmbito federal como 
sendo as linhas condutoras que dão amparo às produções locais. 

Nota-se a forma imbricada em que os discursos se desdobram, 
em textos, assim como os textos (mesmo aqueles que não são leis) trans-
formam-se em discursos, em um constante movimento de interdepen-
dência, de acordo com o que Ball (2009, 2013, 2014) identificou em seus 
estudos sobre a criação de políticas. A influência das ideologias e dos 
dogmas resulta em textos em que essas perspectivas estão presentes.

O contexto da prática é, para o autor, a arena de conflitos e de con-
testações onde acontece a interpretação e a tradução dos textos para uma 
realidade, de acordo com o olhar do leitor inserido naquele contexto. As 
evidências desse fenômeno ajudam a compreender a singularidade da 
maneira como a política é estruturada em cada instituição. Uma delas é 
a existência de interação de uma nova política com aquelas já existentes 
e que, portanto, ainda se fazem presente no contexto da prática. Outro 
ponto a se destacar é a condição da base material da interpretação da 
política (verbas, infraestrutura, dentre outras) que envolve distribuição 
de recursos interferindo na tradução das políticas e nas relações esta-
belecidas (MAINARDES, 2006; MAINARDES; MARCONDES, 2009; 
BALL; MAINARDES, 2011; BALL, 2009, 2013, 2014; SEGABINAZZI, 
2015; SEGABINAZZI; MENDES, 2017).

Outro aspecto refere-se ao fato de as políticas serem produzidas 
para situações ideais imaginárias, fazendo com que, na prática, tenham 
que ser superados vários obstáculos para transformar uma política fan-
tasiosa em uma realidade possível. Ball (2009) alerta para o cuidado em 
não tentar fragmentar esses contextos, especialmente o contexto da prá-
tica. Ele explica em sua obra que não há fases separadas ou delimita-
das conforme outros modelos de análises. Todas estão ligadas em um 
cenário complexo e indissociável (MAINARDES, 2006; MAINARDES; 
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MARCONDES, 2009; BALL; MAINARDES, 2011; BALL, 2009, 2013, 
2014; SEGABINAZZI, 2015; SEGABINAZZI; MENDES, 2017).

De acordo com Ball (2009), o contexto da prática é uma interpre-
tação do texto escrito, que é um processo extremamente complexo. E o 
Ciclo de Políticas, por ser um método de análise, e não uma teoria, ganha 
as características mais próximas de quem o estiver usando, a forma que 
possua maior significado para ele. Portanto, cada pesquisador o utilizará 
de maneira diferente e que seja mais relevante para si. Para o autor, a 
prática é uma forma distinta de existência da política; é a forma que o 
ator a interpreta. O texto e a prática carregam, portanto, o mesmo teor, 
porém de formas diferentes. O autor chega a comparar os contextos com 
uma peça de teatro, em que o texto escrito ganha vida e forma de acordo 
com a interpretação do ator que o está encenando (MAINARDES; 
MARCONDES, 2009).

Cabe destacar, que, para Stephen J. Ball, o objetivo de analisar 
uma política é entender como ela se movimenta entre os contextos e 
dentro deles, assim como a forma que ela se transforma quando está 
nesse movimento em sua trajetória. É preciso, por conseguinte, refle-
tir sobre o espaço e o tempo dessa trajetória da política a ser estudada 
para que não se caia no erro de isolamento de um contexto, simplifican-
do uma etapa, visto que os processos estão muito imbricados. O autor 
desconsidera a ideia de que políticas são simplesmente implementadas. 
Para ele, o processo de conversão/tradução do texto em prática não é tão 
direto, perpassando por diversos interesses muitas vezes contraditórios 
(BALL, 2009; MAINARDES; MARCONDES, 2009).

Com relação aos aspectos teóricos de que trata Ball e os elemen-
tos evidenciados pela pesquisa, pode-se traçar um paralelo entre as esfe-
ras nacional, estadual e municipal sobre a Educação Especial no país. O 
Brasil tem uma forte tendência, expressa na Constituição Federal (CF), 
no que se refere à federalização, conferindo à União uma capacidade 
ampla de controle dos estados e, por conseguinte, dos municípios. O 
Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência de dez anos a partir 
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de 2014, sob a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 
2014a), traz essa característica de forma marcante, chegando a fazer 21 
vezes alusão ao termo em todo o documento. Como consequência disso, 
a produção de texto e práticas locais estão sob maior influência da esfera 
federal, a ponto de alguns municípios reproduzirem, na íntegra, a Meta 
4 (que trata da Educação Especial no PNE) e algumas de suas estratégias. 

Outras características que se mostram relevantes para o enten-
dimento da análise proposta é a identificação da menção nos Planos 
Municipais de Educação pesquisados sobre a escuta de diversos segmen-
tos da sociedade civil para a formulação dos documentos na forma de 
consultas públicas. Essa é a orientação do PNE, que evidencia o discurso 
adotado nacionalmente sobre Educação democrática e de direitos. Essa 
seria, portanto, a tradução local a partir do contexto da influência do 
PNE. O contexto da influência é o discurso de Educação democrática; o 
contexto da produção de texto é o documento local prevendo consulta 
pública à sociedade e participação na construção do plano; e o contexto 
da prática é a realização das consultas públicas.

Acredita-se que esse movimento de escuta da sociedade civil para 
construção dos documentos pode dar chance de o texto ser mais demo-
crático se essas vozes forem respeitadas, e se estiverem representando co-
letivos envolvidos. No entanto, como afirma Ball (2009), não há garantias 
de que as demandas serão atendidas e que grupos e discursos dominan-
tes não serão traduzidos no texto. Ou mesmo que o texto não carregará 
ideologias e interesses contraditórios a depender do embate travado. 

Sobre os embates locais, pode-se citar um entre grupos de defen-
sores de uma política educacional – o PNE. Um grupo reconhecia dife-
rentes espaços e suportes para a escolarização dos alunos público-alvo 
da Educação Especial; outro defendia a inclusão com o AEE como única 
forma de escolarização desses sujeitos. O grupo que considerava possí-
vel a coexistência das escolas especiais, inclusive as filantrópico-priva-
das, pressionou e conseguiu a inserção da palavra “preferencialmente” na 
Meta 4. Essa redação abriu um precedente para que as escolas segregadas 
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permaneçam, indo de encontro às indicações internacionais para a ado-
ção da Educação Inclusiva (PLETSCH, 2016).

No ano de 2018, um grupo parlamentar mais conservador e de-
fensor de instituições privadas pressionou e conseguiu modificar o pará-
grafo terceiro do artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB – no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, suprimindo a expressão “dever institucional 
do Estado”. Esse trecho sugere a preferência desse grupo ao modelo de 
segregação em contraponto ao modelo inclusivo adotado no país. 

Diversos caminhos que se traduzem em políticas de avaliação

Diante do entendimento da abordagem do Ciclo de Políticas, 
busca-se a compreensão das políticas de avaliação para identificação e 
encaminhamento ao AEE expressadas nos documentos brasileiros e sua 
articulação local. 

Para Ball e Mainardes (2011), as políticas não podem ser pen-
sadas tendo a limitação de fronteiras nacionais ou Estados-nação. Elas 
se constituem em “incalculáveis capilaridades transnacionais” (BALL; 
MAINARDES, 2011, p. 13) carregando em si discursos sobre a forma 
como se deve agir para proporcionar boa educação. 

A primeira consideração a ser feita a respeito da absorção dos 
conceitos internacionais adotados sobre a questão da avaliação é a pro-
mulgação do novo modelo de classificação trazido pela Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) no ano de 
2002. Seguindo essa tendência, o Ministério da Educação lançou, no ano 
de 2006, o documento Saberes e práticas de inclusão – avaliação para 
identificação de necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2006), que 
traz, em seu conteúdo, uma discussão sobre os indicativos de prejuízo à 
educação advindos do modelo médico.

O encaminhamento para diagnóstico pode ser considerado 
como resquício do modelo clínico [...]. O que se propõe tem 
novo enfoque, inspirado nos princípios de educação inclu-
siva e em teorias mais centradas nos aspectos relacionais e 
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contextuais do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno 
a ser avaliado. (BRASIL, 2006, p. 85-86).

Nesse mesmo sentido de se apropriar das discussões sobre os 
novos paradigmas mundiais, o Decreto No 6.949, de 25 de agosto de 
2009 (BRASIL, 2009), da promulgação da Convenção Internacional 
sobre os direitos da pessoa com deficiência, traz, em sua concepção, a 
busca pela ruptura com o modelo médico de concepção da deficiência 
quando expressa:

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução 
e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com de-
ficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na so-
ciedade em igualdade de oportunidades com as demais pesso-
as. (BRASIL, 2009, p. 3).

Esse conceito remete ao modelo biopsicossocial e à CIF, e o Brasil 
deveria adotar essa concepção a partir de então, pautando suas ações, 
dentre elas as educacionais, no caminho da inclusão. 

Seguindo a direção das novas concepções de avaliação, a Nota 
Técnica nº 4/2014 vem corroborar a perspectiva da educação inclusiva 
e as discussões sobre o valor arbitrário do laudo médico nas práticas 
de avaliação educacional. Segundo a Nota Técnica nº 4/2014, o laudo 
médico é um documento complementar aos documentos de avaliação e 
identificação da escola (BRASIL, 2014b). 

As produções nacionais sobre a avaliação e a identificação dos 
alunos com deficiência intelectual caminham na mesma direção das ten-
dências internacionais sobre a concepção da deficiência de acordo com o 
modelo biopsicossocial, embora ainda carreguem indícios dos modelos 
anteriores a que estavam atreladas. Partindo desses novos paradigmas, 
em 2015, por meio do Decreto No 13.146, de 6 de julho de 2015 (BRASIL, 
2015), o Brasil instituiu a Lei Brasileira de Inclusão, que prevê a seguinte 
ação para avaliação da deficiência:



53

Pesquisa, Extensão e Formação de Professores

Art. 2º [...]

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsi-
cossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisci-
plinar e considerará [...]

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 
deficiência (BRASIL, 2015, n.p.).

De acordo com essa legislação, o modelo a ser adotado pelas ins-
tituições brasileiras deverá ser o biopsicossocial, corroborando o que os 
documentos vinham apontando. Além desses indicadores, essa mesma 
lei, em seu Art. 124, traz a seguinte redação: 

Art. 124. O § 1o do art. 2o desta Lei deverá entrar em vigor em 
até 2 (dois) anos, contados da entrada em vigor desta Lei.

Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento 
e oitenta) dias de sua publicação oficial. (BRASIL, 2015, n.p.).

Até 2019, as ações adotadas em âmbito nacional não colaboraram 
para o cumprimento dessa normativa, considerando que políticas públi-
cas também podem ser não-ação intencional.

O Conselho Estadual de Educação (CEE) do Rio de Janeiro lan-
çou, no ano de 2016, a Deliberação CEE No 355, de 14 de junho (RIO 
DE JANEIRO, 2016), que estabeleceu normas para regulamentar o AEE 
no estado. O documento expressa que sua construção se deu a par-
tir de uma parceria entre o CEE, por meio da sua Comissão Especial 
de Inclusão e Diversidade, em parceria com o Ministério Público do 
Rio de Janeiro, representado pelo Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação 
(CAO Educação). 

Em decorrência dessa parceria, estabeleceu-se um ciclo de 
consultas públicas em cidades polo. A primeira ocorreu na sede do 
Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional do Ministério 
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Público do Rio de Janeiro (CRAAI-MPRJ), na cidade de Nova Iguaçu, 
no dia 12 de agosto de 2014, sendo essa cidade o polo das discussões 
na Baixada Fluminense. Membros da sociedade trouxeram contribui-
ções sobre as condições pertinentes à Educação Especial na região da 
Baixada Fluminense. Consta, nessa deliberação, menção à Nota Técnica 
nº 4/2014 e à Lei Brasileira de Inclusão no que se refere ao atendimento 
e à identificação do público-alvo da Educação Especial no estado do Rio 
de Janeiro. 

Essa tendência de consultas públicas está expressa no PNE. 
Logo, identifica-se o que Ball e Mainardes (2011) salientam sobre as 
várias “vozes” de grupos/categorias para a escrita de textos políticos 
entrarem em um embate, para que seus interesses sejam contemplados 
nos textos.

A educação como um todo no país passa por um momento de 
estagnação. Não havendo proposituras nem debates com a sociedade; 
muito pelo contrário. O atual Governo, por meio do Decreto No 9.465, 
de 2 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019), extinguiu a Secretaria de 
Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), que monitorava o an-
damento das metas do PNE e prestava assessoria aos Sistemas de Ensino 
quanto a sua implantação. Isso dificulta a avaliação dos planos de educa-
ção, contrariando o que prevê o próprio PNE. 

Os Planos Municipais das redes pesquisadas, na esteira do PNE, 
formam parcerias entre os setores públicos e não públicos. Consideram-
se as parcerias em dois segmentos distintos, sendo entre órgãos e ins-
tituições públicas e entre órgãos e instituições não públicas (institui-
ções e/ou fundações comunitárias, filantrópicas, confessionais, sem 
fins lucrativos, privadas, organizações não governamentais (ONGs), 
Organizações Sociais (OS), sociedade civil organizada e família). Essa 
característica é mais marcante na meta e nas estratégias da Educação 
Especial do que nas demais. O Gráfico 1, a seguir, traz os números de 
cada município.
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Gráfico 1 – Quantidade de menção às parcerias nos Planos 
Municipais de Educação

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

De acordo com a proposta federal de constituírem-se as políticas 
de forma vertical, de maneira que estados e municípios sigam as determi-
nações da esfera imediatamente superior, há de esperar-se que as parce-
rias entre os setores sejam não só justificadas, mas também estimuladas. 

Especificamente no caso da Educação Especial, há uma teia de 
comportamentos, paradigmas, modelos e históricos próprios, somada às 
peculiaridades locais, que transformam essa modalidade em um terreno 
extremamente complexo para a produção e a prática de políticas públi-
cas. Levanta-se essa questão por haver diversas parcerias no histórico da 
Educação Especial brasileira. Soma-se a isso o fato de que as parcerias 
público-privadas vêm sendo cultivadas pelos produtores das políticas 
públicas educacionais de forma marcante nos últimos anos. 

Tanto nos documentos federais quanto nos estaduais, as produ-
ções de textos políticos vêm sendo marcadas pela prática da criação de 
parcerias com outras instituições (particulares, públicas e não governa-
mentais), o que reforça a ideia de Ball (2009, 2011, 2013, 2014) de que a 
educação é um campo fértil para a construção de ações mercadológicas, 
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criando oportunidades de relacionamento entre o Estado, a filantropia 
e as empresas. Durante as entrevistas realizadas, algumas das gestoras 
de Educação Especial participantes da pesquisa mencionaram que, em 
suas redes de ensino, eram firmadas parcerias locais em busca do laudo 
médico para os alunos com deficiência intelectual. 

Essas ações entram em contradição com os textos produzidos 
tanto nacional como localmente. Nos documentos, há o discurso de 
inclusão, de democratização, de adoção de novos paradigmas, de auto-
nomia e de fortalecimento do sistema público; em contrapartida, há a 
orientação de construção de parcerias locais. O discurso de valorização 
do público é o oposto do incentivo ao sistema privado.

Na análise dos documentos, foram encontradas poucas menções 
à avaliação para identificação nos Planos Municipais de Educação, as 
quais estavam relacionadas a concepções médicas, assim como à fala das 
gestoras. Isso sugere, mais uma vez, contradições entre o discurso e a 
prática, uma vez que nos planos há menção de termos de concepções do 
modelo social. Além disso, durante as entrevistas, todas as gestoras mos-
traram-se muito preocupadas com a questão do estigma que os sujeitos 
sofrem com a identificação; no entanto, todas disseram que exigiam o 
laudo médico em algum momento do processo. Acredita-se que a forte 
presença das parcerias com órgãos de saúde na Educação Especial possa 
ter relação com essa concepção médica tão arraigada na compreensão 
da deficiência.

Os conceitos são cultivados ao longo do tempo e, embora novas 
ideias sobre a compreensão da deficiência sejam difundidas, os “velhos” 
preconceitos perpetuam-se nas práticas escolares, como ficaram eviden-
ciados nas falas das gestoras quando apontam que vários alunos que des-
toam do padrão idealizado pelos professores são indicados para avalia-
ção como possíveis deficientes intelectuais. Esse é o maior público tanto 
indicado para a avaliação, quanto identificado e sinalizado em todas as 
redes pesquisadas, representando em torno de 50% do público-alvo da 
Educação Especial.
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Seguindo nessa mesma direção, Ball (2012) afirma que os atores 
da prática das políticas as interpretam de acordo com suas concepções, 
seus modelos e suas crenças. Portanto, ainda que exista o debate sobre 
inclusão, e por mais que se dissemine conhecimento sobre quem são 
os sujeitos com deficiência; na escola, as antigas práticas ainda se repe-
tem. Os professores ainda consideram que aqueles alunos que não estão 
acompanhando os conteúdos têm alguma deficiência. 

Considerações finais

As políticas educacionais brasileiras estão trilhando o caminho 
da inclusão, mas como o próprio conceito de política pública é contro-
verso e envolve diversos olhares, a aplicação das políticas não se traduz 
de maneira simples. Nossa pesquisa demonstra que elas envolvem os 
mais variados fatores, como interesses antagônicos, concepções contra-
ditórias, lacunas e relações de poder desiguais. Igualmente, a análise das 
políticas adotadas no país mostra que o contexto da influência impacta 
diretamente na construção dos textos das políticas educacionais, não ne-
cessariamente se traduzindo em ações. 

Nesse sentido, podemos depreender que a Nota Técnica nº 4/2014 
pode ter sido constituída por dois motivos que destacamos, sem excluir 
a possibilidade de haver outras razões. O primeiro: era preciso dar uma 
“resposta” ao modelo biopsicossocial e da CIF. A constituição da Nota 
Técnica nº 4/2014 tenta preencher essa lacuna deixada pela transição na 
adoção do modelo médico para o biopsicossocial. O segundo: a edu-
cação produz bons negócios no contexto da produção de texto (BALL; 
MAINARDES, 2011; APPLE; BALL; GANDIN, 2013), e não há um in-
vestimento de “parceiros” interessados em traduzir esse tipo de ação; 
assim, mais uma vez a Nota Técnica nº 4/2014 vem preencher esse espaço.

O que percebemos é um esforço dos municípios em trazerem ele-
mentos pedagógicos de identificação de uma possível deficiência, para 
que as redes consigam responder à demanda cada vez maior de suas es-
colas. Esse esforço traduziu-se em documentos elaborados para nortear 
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esses passos. O conjunto desses documentos analisados mostra conso-
nância com as indicações dos Planos Nacional e Estadual de Educação, 
ainda que apresentem algumas adequações locais. 

O discurso, a meta e as estratégias carregam as influências das 
estruturas macro da Educação Nacional e reproduzem sua ideologia e, 
igualmente, seus conflitos. Essas dicotomias necessitam ser discutidas 
nas ações da escola sobre a Educação Especial. 

Ainda assim, a educação é a pioneira na tentativa de identificar 
uma possível deficiência, um transtorno ou alta habilidade sem se valer 
do recurso do saber médico, comumente empregado nas diversas áreas. 
Por essa razão, ainda enfrenta várias barreiras e dificuldades nessa dire-
ção. Além do esforço intelectual de se construir um novo paradigma que 
concorra em importância com o saber médico, amplamente difundido e 
aceito. A criação de novos modelos, quando se tem antigas práticas tão 
enraizadas, não é uma tarefa simples. E a escola está se dispondo a cons-
truir novos caminhos e superar esse grandioso desafio.
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Nessa perspectiva, possibilitar o acesso e a escolarização do es-
tudante com deficiência tem sido o tema de grande parte dos aparatos 
legais dos últimos anos. Desde que a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008) foi adotada no Brasil, 
as matrículas de estudantes com deficiência têm sido realizadas, prefe-
rencialmente, nas classes e/ou instituições regulares de ensino. Em razão 
disso, os índices de alunos com alguma necessidade específica matricu-
lados na Educação Básica elevaram-se progressivamente, conforme ve-
rificou Almeida (2016), o que tem impulsionado avanços nos estudos 
sobre o processo de escolarização e de aprendizagem desses estudantes.

Em razão disso, investigações que analisem esse cenário se tornam 
cada vez mais importantes, uma vez que, anteriormente a essa política, 
pesquisas na área demonstravam que, na maioria dos estados e dos mu-
nicípios do país, a inserção de alunos com deficiências no ensino regular 
ocorria de forma pontual e descontínua, e em muitos casos seguindo 
os preceitos da integração (GLAT; FERREIRA, 2003; PLETSCH, 2005; 
GLAT; PLETSCH; FONTES, 2006). Além disso, no bojo da política de 
educação na perspectiva da inclusão, a Educação Especial tem sido vis-
lumbrada como a principal responsável pela escolarização do estudante 
com deficiência, o que a torna elemento central desse processo. 

Levando em consideração esse atual panorama, buscamos apre-
sentar, neste capítulo, o perfil da Educação Especial e do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) da Baixada Fluminense, trazendo, 
ainda, apontamentos sobre o Planejamento Educacional Individualizado 
(PEI)4 e o trabalho da docência colaborativa, ações de grande relevân-
cia no contexto da educação inclusiva. Antes, cabe mencionarmos que 
foram seguidos os pressupostos da pesquisa colaborativa que integrou 
um projeto “guarda-chuva” intitulado A escolarização de alunos com 
deficiência intelectual: políticas públicas, processos cognitivos e avaliação 

4 O Planejamento Educacional Individualizado (PEI) também é conhecido 
como Plano Educacional Individualizado (PEI), Plano de Desenvolvimento 
Psicoeducacional Individualizado (PPI), Plano de Desenvolvimento Educacional 
Individualizado (PDEI) (GLAT; PLETSCH, 2013). Optamos pela nomenclatura “pla-
nejamento” por acreditarmos ser de maior abrangência para a questão tratada.
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da aprendizagem, financiado pelo Programa Observatório da Educação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado 
do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

Neste capítulo, apresentamos os resultados evidenciados em 
três pesquisas desenvolvidas no âmbito do Observatório da Educação 
Especial e Inclusão Escolar (ObEE/UFRRJ), intituladas: 1) Planejamento 
Educacional Individualizado (PEI) para pessoas com deficiência intelec-
tual na Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias (2001-2012), 
que analisou o processo de elaboração e de implementação do PEI para 
estudantes com deficiência intelectual na rede municipal de ensino de 
Duque de Caxias/RJ (AVILA, 2015); 2) Análise dos indicadores e políticas 
de inclusão escolar na Baixada Fluminense, que investigou a reestrutu-
ração da Educação Especial nas redes de ensino de sete municípios da 
Baixada Fluminense/RJ, com o objetivo de delinear o perfil da educação 
especial nessa região (ALMEIDA, 2016); e 3) Diálogos entre o currículo 
e o Planejamento Educacional Individualizado (PEI) na escolarização de 
alunos com deficiência intelectual, cujo objetivo foi o de analisar a elabo-
ração e a implementação do PEI para alunos com deficiência intelectual, 
incluídos em classe comum, em uma escola da rede municipal de Nova 
Iguaçu (CAMPOS, 2016).

Foram materiais de análise para esses estudos: os índices de 
matrículas na Educação Especial obtidos no Censo Escolar reali-
zado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), os dados disponibilizados por meio do Fórum 
Permanente de Educação Especial da Baixada Fluminense/RJ e os dados 
disponibilizados pelo ObEE, vinculado ao programa de Pós-Graduação 
em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares 
(PPGEduc/UFRRJ).

Ressaltamos, ainda, que as pesquisas foram desenvolvidas nas 
redes públicas de ensino de sete municípios da Baixada Fluminense/RJ, 
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região que, por muito tempo, se destacou no cenário nacional por seu 
contexto de pobreza e de violência, mas que apresenta hoje um cresci-
mento econômico acentuado, além de índices positivos de desenvolvi-
mento. Atualmente, a Baixada Fluminense é a segunda mais importante 
região do Estado do Rio de Janeiro e uma das mais importantes micror-
regiões do país.

O perfil da Educação Especial na Baixada Fluminense 

O panorama educacional evidenciado na Baixada Fluminense 
tem apresentado rupturas e transformações desencadeadas principal-
mente em virtude das políticas educacionais implementadas nos últi-
mos anos. As políticas inclusivas de educação influenciaram significa-
tivamente a reestruturação desses sistemas de ensino e, mais ainda, a 
Educação Especial e o AEE. 

Podemos dizer que, hoje, no que se refere à Educação Especial, o 
contexto da Baixada não se mostra diferente do apresentado no cenário 
nacional. Verificamos uma tendência crescente de matrículas de estu-
dantes com deficiência nas classes regulares da Educação Básica, princi-
palmente a partir de 2008, ano da implementação da Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI). 
Diante desse aspecto, podemos depreender, conforme verificou Almeida 
(2016), que essa região tem adotado progressivamente as propostas de 
Educação Inclusiva, reestruturando seus sistemas de ensino em conso-
nância com a perspectiva vigente. 

No que se refere à Educação Especial, os dados sobre essa mo-
dalidade de ensino corroboram o que pesquisas anteriores já destaca-
ram: perfil terapêutico direcionado à Educação Especial; espaços se-
gregados figurando como referência de atendimento e Salas de Recurso 
Multifuncionais como AEE mais implementado (ALMEIDA, 2016). 
Além disso, os dados evidenciam também que ambientes exclusivos 
como as classes e as escolas especiais ainda figuram como espaços de es-
colarização da Educação Especial, como podemos observar no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Quantitativo de escolas especiais, classes especiais e SRM 
na Baixada

Fonte: Banco de dados do grupo de pesquisa ObEE (2009-2015).

A pesquisa de Almeida (2016) evidenciou que as classes e as es-
colas especiais atuam no suporte ao atendimento dos alunos que não 
apresentam “condições” de estar incluídos na classe regular de ensino. 
Isso posto, nota-se que essas instituições mantêm antigas concepções da 
Educação Especial tradicionalmente configuradas como um sistema pa-
ralelo e segregado de ensino, voltado ao atendimento especializado de 
indivíduos com deficiências (GLAT; BLANCO, 2009, p. 25).

Parece que as escolas e/ou classes especiais permanecem a fim 
de “darem conta” de alguns “imbróglios” ainda não sanados 
pelas SRM como: a) o atendimento a alunos que já frequen-
tavam as classes e/ou escolas especiais e não estão incluídos 
por questões relativas a aprendizagem; b) o atendimento das 
deficiências mais graves, onde em virtude das condições apre-
sentadas pelos indivíduos causam impeditivos que os possibi-
litem estar incluídos nas escolas regulares e c) atendimentos 
iniciais de alunos preparando para inclusão nas escolas regu-
lares. (ALMEIDA, 2016, p. 120).
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Sobre os índices de matrículas dos estudantes com deficiência 
por segmento de ensino, a análise de Almeida (2016) também corrobo-
rou dados coligidos em estudos anteriores, apresentando os seguintes 
indicadores: elevado índice de matrículas nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA); baixos índices de 
matrículas na creche e pré-escola e índices quase nulos nas séries mais 
avançadas (Ensino Médio e Ensino Profissional). 

Gráfico 2 – Matrículas de estudantes com deficiência por segmento 
de ensino na Baixada 

Fonte: Brasil (2015b, n.p.).

Sobre esse panorama, Pletsch (2012) já havia constatado que a 
maioria das matrículas na Educação Especial concentram-se no Ensino 
Fundamental, sobretudo nas séries iniciais. A autora ressalta que esse 
dado se mostra elevado, pois é nessa etapa de ensino que muitas crianças 
com deficiência ingressam pela primeira vez na escola, especialmente 
aquelas com deficiências mais acentuadas. Além disso, evidencia tam-
bém que muitas crianças acabam não passando pela Educação Infantil, 
espaço propício para efetivação da inclusão escolar e para desenvolvi-
mento de conceitos científicos necessários à aprendizagem.
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Braun (2012) destaca que esse dado permanece visível, expondo a 
supremacia de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, no Ensino Fundamental, 
particularmente nas séries iniciais. A autora acrescenta também que, 
mesmo que os índices sobre a matrícula inicial no Ensino Fundamental 
sejam mais expressivos, dada a fragilidade das diretrizes atuais, estes não 
são garantidos, assim como a continuidade da escolarização. Há o ingresso, 
mas a permanência desse aluno na escola ainda é um desafio.

Outro aspecto abordado no estudo de Braun (2012) relaciona-se ao 
perfil dos estudantes matriculados na Educação Especial. Nesse quesito, 
o estudante categorizado com deficiência intelectual surgiu como público 
mais atendido, o que talvez possa justificar os elevados índices de matrí-
culas desse público nas séries iniciais do Ensino Fundamental e na EJA.

O fato de as escolas ainda não “darem conta” das “dificuldades 
de aprendizagem” persistentes em nossas rotinas escolares pode levar a 
encaminhamentos superficiais de “diagnóstico” de deficiências, sobretu-
do a deficiência intelectual. Na contramão dos indicadores para a defi-
ciência intelectual, observamos outro dado que chama atenção não pelo 
quantitativo elevado de matrículas, mas pela quase nulidade de registros 
apresentados. Os índices registrados para altas habilidades e/ou super-
dotação são inexpressivos. Isso mostra que a identificação das altas ha-
bilidades no ambiente escolar ainda é uma questão pouco abordada. O 
Gráfico 3 traz os índices de matrículas por categorização da deficiência.

Cabe mencionarmos que ainda hoje enfrentamos desafios e pro-
blemas para diagnosticar e identificar a deficiência intelectual em função 
da falta de diretrizes claras e da precariedade de serviços públicos para 
realizar essa tarefa (PLETSCH, 2014b). Tais dificuldades contribuem 
ainda mais para a elevação desses índices, principalmente por esses diag-
nósticos terem sido, histórica e culturalmente, focados na reabilitação e 
nos déficits dos sujeitos, não atuando em sintonia com as diferentes áreas 
para planejar ações e suportes que contribuam com o desenvolvimento 
das especificidades de cada um (PLETSCH, 2014b). 
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Nota-se que a implementação de políticas inclusivas é um desafio 
para as escolas de ensino comum ao passo que implica em ações que 
demandam tanto um processo de acompanhamento/análise quanto de 
diálogo com os sujeitos que fazem o ato educativo acontecer, como os 
professores, pedagogos e dirigentes escolares. Por essa razão, tomar a 
política pública de AEE como foco de estudo configura-se como uma 
forma de contribuir com ações que enriqueçam as oportunidades de 
ações educacionais verdadeiramente inclusivas que possibilitem o pro-
cesso de escolarização dos estudantes com deficiência. 

A partir de agora, daremos ênfase ao Planejamento Educacional 
Individualizado (PEI), relacionando-o às políticas apresentadas ante-
riormente, de forma a ser mais um instrumento para colaborar com a 
escolarização do aluno com deficiência, em especial do aluno com defi-
ciência intelectual.

PEI: alternativa para uma prática pedagógica de    
possibilidades e de desenvolvimento 

A ausência de uma educação formal que oportunize ao aluno de-
senvolvimento assume proporções muito preocupantes no panorama da 

Gráfico 3 – Matrículas por deficiências atendidas na Baixada 
Fluminense

 
Fonte: Banco de dados do grupo de pesquisa ObEE (2009-2015).
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educação nacional, principalmente quando se trata da escolarização de 
alunos com deficiência. Segundo Carneiro (2007, p. 105):

Na realidade nacional, a escola comum conta ainda com mui-
tas limitações no tocante à apropriação de diversidade na 
perspectiva teórica e da pluralidade de estoques orientadores 
das práticas pedagógicas. Esse problema, aliás, não é só da es-
cola brasileira. [...]. Pode-se dizer, então, que a escola comum 
tem dois desafios permanentes e convergentes a responder: 
atender adequadamente aqueles alunos com dificuldade de 
aprendizagem em algum momento do percurso acadêmico 
e, ainda, fazer o mesmo com aqueles alunos que carecem de 
atendimento educacional especializado. 

Souza (2013) alerta-nos para uma questão que se remete a todos 
os envolvidos com a Educação Especial: trabalhar para ofertar muito 
mais do que o acesso escolar, mas para uma proposta inclusiva baseada 
em um ensino de qualidade para todos, em especial o aluno com defi-
ciência intelectual. Isso significa entender que a escola está inserida em 
uma sociedade excludente, que busca mudanças a partir desse modelo 
de educação de desigualdades de oportunidades, alicerçada nas bases 
teóricas do “capital humano” (PLETSCH, 2014b), em que, “[...] enquan-
to ampliam-se as políticas de inclusão, continua-se excluindo o sujeito, 
pois não se oferecem condições efetivas para que ocorram a integração 
e a mobilidade social no sistema econômico vigente” (PLETSCH, 2014a, 
p. 10). Assim sendo, o PEI5 vem colaborar de maneira concreta para o 
processo de ensino e de aprendizagem desses alunos, de forma contex-
tualizada com os objetivos e com a proposta curricular que será desen-
volvida para toda a turma.

O PEI pode ser considerado como uma estratégia para promover 
o desenvolvimento e a futura inserção social e laboral de alunos com 

5 Instrumento de utilização recente no Brasil, mas já trabalhado na Europa e 
nos Estados Unidos da América (PORTUGAL, 2008; TANNÚS-VALADÃO, 2010; 
PLETSCH; GLAT, 2012; dentre outros). 
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deficiência (PLETSCH, 2009). Podemos dizer que é um importante 
instrumento para redimensionar as práticas entre professores de classe 
comum e o professor do AEE, por meio do trabalho colaborativo entre 
ambos (CAMPOS; PLETSCH, 2014). Para Pacheco (2007), a natureza 
prática do PEI depende tanto do ajuste educacional quanto de sua co-
nexão ao trabalho geral da turma. As necessidades individuais do aluno 
são a base para a elaboração de um PEI, que é um esboço dessas necessi-
dades e de como elas devem ser atendidas, assim como a priorização das 
tarefas e os modos de avaliação, como destacado a seguir:

Desta forma, o PEI, aliado a uma avaliação ampla, que con-
temple o contexto social, contribuirá de forma efetiva para 
o pleno desenvolvimento de todos os alunos da turma. [...] 
temos defendido a proposta de avaliação mediada, especial-
mente em propostas envolvendo alunos com deficiência inte-
lectual, pois entendemos que ela se aproxima dos princípios 
da Educação Inclusiva. (PLETSCH; OLIVEIRA; CAMPOS, 
2018, p. 144).

Diante do contexto apresentado, a pesquisa realizada por Campos 
(2016) discute aspectos acerca de novas práticas pedagógicas, adequação 
do currículo, utilização de diferentes recursos e apoios para a aprendi-
zagem, assim como reconhecer os alunos com deficiência em sua in-
dividualidade. Essas questões podem ser facilitadoras nos processos de 
inclusão e de escolarização. Podemos afirmar que podem ajudar a su-
perar as dificuldades e a efetivar novas práticas e concepções, diferentes 
das que presenciamos, ainda ancoradas em uma visão segregacionista do 
aluno com deficiência. 

A respeito da escolaridade dos alunos com deficiência intelectual, 
nossos estudos teóricos, bem como a análise dos dados, evidenciaram 
que, para que esta seja de fato proporcionada, muitas adequações ainda 
se fazem necessárias. Nesse sentido, o PEI, em consonância com um 
trabalho colaborativo, mostrou-se fundamental para a efetivação de um 
processo de inclusão real e justo para alunos com deficiência intelectual, 
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assim como para todos os que necessitam de apoio e suporte. A realidade 
que priorizava apenas a reprodução de conhecimentos e de informações, 
sem levar em consideração o aluno com deficiência e suas especificida-
des, foi sendo substituída por momentos de reflexão sobre o processo de 
escolarização desses educandos, criando condições viáveis de aprendi-
zagem e desenvolvimento, a partir da remoção de barreiras estruturais e 
atitudinais, que dificultavam o avançar desse processo. Logo, a pesquisa 
apontou para o fato de que um trabalho que oportunize o desenvolvi-
mento cognitivo, que dê condições para ascender a níveis mais elevados 
de ensino, ainda é uma realidade a ser conquistada, especialmente em se 
tratando de alunos com deficiência intelectual.

Ao término da pesquisa, encontramos no PEI, aliado aos pres-
supostos da perspectiva histórico-cultural, caminhos para acreditar e 
apostar nas possibilidades e não aceitar o preestabelecimento de limi-
tes orgânicos do aluno com deficiência intelectual como impedimento. 
Dessa maneira, contribuiremos para que a escola deixe de ser o lócus da 
“exclusão” e passe a viver as diferenças de forma plural, produzindo e se 
transformando na/para a coletividade.

O PEI e o trabalho docente colaborativo como instrumentos de res-
significação da aprendizagem

Avila (2015) analisou o processo de elaboração e implementação 
do PEI para estudantes com deficiência intelectual na rede municipal 
de ensino de Duque de Caxias/RJ. Dentre diversos resultados, destaca-
mos que a Coordenadoria de Educação Especial (CEE) esteve presente 
na elaboração da proposta curricular geral da rede municipal de ensi-
no e buscou desenvolver um diálogo teórico com ela e com as políticas 
nacionais e internacionais, da época, na direção da inclusão e do PEI. 
Para a elaboração do documento norteador do PEI, ocorreu o entrela-
çamento da influência da base teórica histórico-cultural com o conceito 
de deficiência intelectual da American Association on Mental Retardation 
(AAMR, 2006), em português, a Associação Americana de Deficiência 
Intelectual e Desenvolvimento (AADID). 
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Para a elaboração e a implementação do PEI, a CEE utilizou como 
principal estratégia a formação continuada colaborativa, passando de 
uma prática vertical para horizontal por meio de cursos e de grupos de 
estudos. Depois de sete anos, em 2018, a referida rede de ensino ini-
ciou a revisão do documento norteador do PEI, com a mesma estratégia 
(AVILA; ERTHAL; OLIVEIRA, 2018). Infelizmente, uma das dificulda-
des apontadas nas pesquisas é a falta de continuidade, quando ocorrem 
mudanças de gestões.

Em outro estudo (AVILA; TRIGUEIRO; SILVA, 2016), a Divisão 
de Educação Especial (DEE) da rede municipal de ensino de Belford 
Roxo implementou formações continuadas com características colabo-
rativas em 2014, de forma horizontal, dando voz aos profissionais que 
atuavam com os estudantes com deficiência. Isso culminou, em 2015, 
na construção dos documentos norteadores do PEI, para a Educação 
Infantil e para 1º e 2º segmento do Ensino Fundamental, através do 
“Fórum permanente ressignificando a Educação Especial no Município 
de Belford Roxo”. Isso foi realizado a partir das discussões sobre as políti-
cas escolares em parceria com o ObEE/UFRRJ, nas reuniões dos gestores 
de educação especial do “Fórum permanente de Educação Especial da 
Baixada Fluminense”, que Pletsch e Souza (2017, p. 48) descrevem:

O fórum foi proposto a partir da necessidade de construção 
de um espaço para troca de experiências entre os gestores de 
municípios que lidam com realidades próximas no cotidia-
no do trabalho educacional e mapeamento da situação real 
da educação especial na Baixada Fluminense/RJ. Também é 
objetivo do fórum o estudo coletivo de soluções para as difi-
culdades encontradas, a fim de qualificarmos cada vez mais 
a educação de pessoas com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas redes 
públicas de ensino. 

A esse respeito, apontamos aqui a importância das universida-
des na contribuição para a operacionalização das políticas de educação, 
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inclusão educacional por intermédio da dimensão de extensão (GLAT; 
PLETSCH, 2010; AVILA; TRIGEIRO; SILVA, 2016). 

De acordo com as pesquisas citadas, um dos desafios encontra-
dos, na elaboração e na implementação dos documentos norteadores do 
PEI, é que os sistemas de ensino promovam a construção de redes com 
diversos tipos de serviços e de apoios materiais e humanos, oportunizan-
do formações continuadas em serviço, com caráter colaborativo.

Evidencia-se a importância da vertente também colaborativa no 
chão da escola para a efetiva implementação e revisão periódica do PEI 
com todos os sujeitos que participam do convívio do estudante com de-
ficiência. São estes: o professor do AEE; professor da classe especial; pro-
fessor do ensino regular/comum; família; profissionais da área da saúde; 
equipe técnica pedagógica da escola, auxiliar de turma, entre outros.

Entre os diferentes sujeitos que são indicados como participantes 
na implementação e as revisões do PEI, o professor do AEE é um impor-
tante articulador desse processo, como afirma a Resolução Nº 4, de 2 de 
outubro de 2009 (BRASIL, 2009), que indica uma possível interlocução 
direta do PEI com o plano do AEE, que deve ser construído de forma 
colaborativa. De acordo com a Resolução:

Art. 9º A elaboração e a execução do plano de AEE são de 
competência dos professores que atuam na sala de recursos 
multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os 
demais professores do ensino regular, com a participação das 
famílias e em interface com os demais serviços setoriais da 
saúde, da assistência social, entre outros necessários ao aten-
dimento. (BRASIL, 2009, p. 17).

Recentemente, na Lei No 13.146, de 6 de julho de 2015 (BRASIL, 
2015a), no seu Capítulo IV, Art. 28, também veio reforçar a possível uti-
lização do PEI, por meio da seguinte redação:

Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, im-
plementar, incentivar, acompanhar e avaliar: [...]
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V – adoção de medidas individualizadas e coletivas em am-
bientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e so-
cial dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a 
permanência, a participação e a aprendizagem em institui-
ções de ensino [...]. (BRASIL, 2015a, p. 4).

Nos estudos aos quais nos referimos, ficou evidente a necessi-
dade de definição de períodos específicos para a elaboração e revisão 
do PEI. A rede municipal de Belford Roxo apontou bimestralmente 
dias letivos, em seus calendários anuais de 2016, 2019 e 2020, opor-
tunizando que as escolas de forma colaborativa implementem o PEI. 
O munícipio de Duque de Caxias, no ano de 2020, pela primeira vez, 
indica dia letivo para a construção do PEI. Um outro dado obtido é que 
algumas escolas nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo 
garantem, nos seus Projetos Políticos Pedagógicos, a sistematização do 
PEI para todos os estudantes com deficiência (AVILA, 2015; AVILA; 
TRIGUEIRO; SILVA, 2016; BELFORD ROXO, 2016, 2019, 2020).

Os resultados das pesquisas apontaram que esse processo colabo-
rativo é um outro desafio a ser superado pela comunidade escolar, em 
virtude de o modelo bancário ainda prevalecer (FREIRE, 2005, 2009).

Considerações finais

Escolarizar alunos com deficiência intelectual em classes regulares 
é um desafio. Desafio porque falamos em igualdade de oportunidades, 
aprendizagem e desenvolvimento. Contudo, nossas escolas, ainda muito 
estruturadas em padrões que divergem em muito dos citados anterior-
mente, demonstram sua fragilidade ao lidar com a questão. Segundo 
Oliveira (2006, p. 267),

[...] para que a Educação Inclusiva realmente se caracterize 
como uma possibilidade de promoção de igualdade de acesso 
permanente à escola de grupos minoritários e lhes assegu-
re uma educação efetiva, há de se considerar a necessidade 
de melhoria e modificação em vários âmbitos do sistema de 
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ensino como: o político, o técnico-científico, o pedagógico e o 
administrativo, para que a aprendizagem possa ser garantida 
com qualidade para todos os alunos e, em especial, aos alunos 
com necessidades educacionais especiais através, quando ne-
cessário, da oferta de suporte pedagógico especializado. 

Vimos, por meio das legislações apresentadas, que, ao longo dos 
últimos anos, os governos vêm investindo em políticas inclusivas, sobre-
tudo no âmbito da educação. O paradigma da inclusão domina os espa-
ços escolares, sendo, neste momento, política de governo e modelo de 
sociedade. Entretanto, embora as políticas de Educação Inclusiva sejam 
uma conquista, sua implementação pelos governos é vista como uma 
opção menos onerosa e mais “eficiente”, já que manter serviços especiali-
zados demanda muitos recursos.

É necessário reconhecer que as pesquisas relacionadas ao PEI 
avançam no estado da arte na área de Educação Especial e, nesse sentido, 
favorecem a inclusão, uma vez que é por meio dela que tentamos garantir 
direitos a essa parcela da população, visto que estes eram anteriormente 
negados para sua grande maioria. Podemos dizer que ter direito a um 
PEI como uma proposta organizativa do ensino tem colaborado para 
a efetivação de práticas pedagógicas que favoreçam os processos de 
escolarização de sujeitos com deficiência e de seu desenvolvimento. 

Não podemos, assim, pensar em políticas de inclusão desatrela-
das do perfil das atuais sociedades, alicerçadas na marginalização e na 
exclusão das diferenças sociais, sem indagarmos sobre as reais intencio-
nalidades dessas novas propostas inclusivas. Resta-nos saber se efetiva-
mente todo esse aparato legislativo está contribuindo para o desenvolvi-
mento do aluno.
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A PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL E 
A PESqUISA-AÇÃO COLABORATIVA NA 
fORmAÇÃO CONTINUADA DE PROfESSORES 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Daniele francisco de Araujo1

Todo o processo de transformação da realidade 
educacional passa pela transformação das pessoas 

que nele atuam, fundamentalmente passa pelos 
professores, portanto [...] a qualidade da educação é 

indissociável da qualidade humana dos docentes 

Maria Cecília Carareto Ferreira (2007, p. 13).

Este capítulo tem como objetivo apresentar e refletir sobre um 
programa de formação continuada de professores sob a óptica da pers-
pectiva histórico-cultural e, metodologicamente, da pesquisa-ação co-
laborativa. Consiste em um recorte da pesquisa de Mestrado intitulada 
Formação continuada de professores na perspectiva da educação inclusiva 
na Baixada Fluminense (ARAUJO, 2016), realizada nos anos de 2015 e 
2016, cujo campo de estudos foi o curso de extensão “Processos de ensi-
no e aprendizagem de alunos com deficiência intelectual”, desenvolvido 
pelo Grupo de Pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão 
Educacional (ObEE)2 do Instituto Multidisciplinar da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (IM/UFRRJ). 

1 Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas Populares da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (PPGEduc/UFRRJ). E-mail: dany_araujo100@hotmail.com

2 Disponível para consulta em: <http://r1.ufrrj.br/im/oeeies/>.
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O Programa de Formação Continuada contou com a parti-
cipação de 150 pessoas, sendo sujeitos desta pesquisa 100 professo-
res da Educação Básica de sete municípios que compunham o Fórum 
Permanente de Educação Especial da Baixada Fluminense3: Belford 
Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados 
e São João de Meriti. Ademais, a formação foi parte das ações realizadas 
de dois projetos: a) A escolarização de alunos com deficiência intelectual: 
políticas públicas, processos cognitivos e avaliação da aprendizagem, fi-
nanciado pelo Programa Observatório de Educação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (OBEDUC/CAPES); 
e b) Escolarização e desenvolvimento de alunos com deficiência inte-
lectual e múltipla na Baixada Fluminense, financiado pelo Programa 
Jovens Cientistas do Nosso Estado da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e pelo Edital Ciências Humanas 
e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

Em termos metodológicos, os seguintes procedimentos foram 
realizados: análise documental de legislações sobre Educação Especial e 
formação de professores, revisão bibliográfica da literatura especializada 
no tema e pesquisa no banco de dados do ObEE, no período de 2009 a 
2016. Em acordo, os seguintes instrumentos para coleta de dados foram 
utilizados: registros em diário de campo, fotos e vídeos; dois questio-
nários semiestruturados; os trabalhos de conclusão de curso, doravante 
denominados de “projetos de intervenção”, e depoimentos gravados/fil-
mados com as impressões do curso pelos participantes.

Cabe ressaltar que a pesquisa-ação colaborativa não foi apenas 
escolhida devido à gama de estudos que a orientam para o trabalho 

3 O Fórum Permanente de Educação Especial da Baixada Fluminense foi cria-
do no início de 2015 e conta com a participação dos gestores da Educação 
Especial de alguns municípios da Baixada Fluminense, no estado do Rio de 
Janeiro. Atualmente, dispõe da cooperação de duas universidades públicas 
da região, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), campus 
Nova Iguaçu, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), campus 
Duque de Caxias. Site disponível para consulta: <http://r1.ufrrj.br/im/oeeies/
forum-permanente-de-educacao-especial-da-baixada-fluminense-fpeebf/>.
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formativo docente conjunto (MELO, 2008; GLAT; PLETSCH, 2012; 
JESUS; ALMEIDA, 2014), mas também pela intensa participação da pes-
quisadora no campo durante todo o seu processo de planejamento e de 
desenvolvimento, além da profunda interação com os sujeitos da pesqui-
sa. Salienta-se que essa interatividade acaba indo ao encontro com o re-
ferencial teórico utilizado tanto no Programa de Formação Continuada 
quanto na análise da triangulação dos dados da dissertação: a perspecti-
va histórico-cultural de Vigotski. 

Contextualizando a formação de professores do Brasil 

Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei No 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), a legislação brasilei-
ra tem indicado a necessidade de uma formação inicial de professores 
da Educação Básica em nível superior (BRASIL, 1996, 2002, 2008, 2014, 
2015, 2017). Atualmente, para início do exercício na docência4, o pro-
fissional pode ser formado na Modalidade Normal/Magistério, em nível 
médio; por cursos de licenciatura e por complementação pedagógica que 
atende a graduados, porém não licenciados.

Em 2015, houve as contribuições das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior (cursos de li-
cenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 
de segunda licenciatura) e para a Formação Continuada – Resolução 
CNE/CP No 2, de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015). O documento, 
em seu Art. 1º, definiu “[...] princípios, fundamentos, dinâmica for-
mativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão 
e nos programas e cursos de formação, bem como no planejamento, 
nos processos de avaliação e de regulação das instituições de educação” 
(BRASIL, 2015, p. 2-3). Cabe enfatizar que a legislação se aplica aos cur-
sos e às instituições de formação de professores para Educação Básica 
apenas em nível superior, cuja formação inicial, segundo o Art. 9°, é 

4 Cabe ressaltar que a formação prioritária é em nível de graduação, admitindo-
se como formação mínima àquela em nível de Ensino Médio (BRASIL, 1996).
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compreendida por licenciatura, complementação pedagógica e segun-
da licenciatura (BRASIL, 2015).

Diante das Diretrizes, essas instituições tiveram de adequar seus 
cursos às orientações da Resolução em determinados prazos a contar de 
sua publicação, em até dois e três anos (respectivamente: BRASIL, 2015, 
2017), e em até quatro anos, desta vez improrrogáveis a partir da mais 
recente atualização de revogação do prazo (BRASIL, 2018). 

Trazendo para o contexto da Educação Especial, diferentes pes-
quisas evidenciaram dificuldades de docentes em se trabalhar com seus 
alunos público-alvo, em razão, sobretudo, da falta de formação especí-
fica na área (KOBAYASHI; LAPLANE, 2010; KASSAR; RODRIGUES; 
LEIJOTO, 2011; BRAUN, 2012; PLETSCH, 2014; SILVA, 2014; MENDES 
et al., 2015; ARAUJO, 2016). 

Com relação ao currículo, as Diretrizes indicam a necessidade de 
formações voltadas ao atendimento à diversidade e à inclusão, permitin-
do a autonomia das instituições de ensino superior quanto à organização 
de seus cursos. Entretanto, compreende-se que a Educação Inclusiva é 
diferente de Educação Especial. Esta é contemplada nos cursos de for-
mação inicial em uma ou duas disciplinas, sendo uma obrigatoriamente 
a Língua Brasileira de Sinais (BRASIL, 2002) e outra que relacione ques-
tões sobre Educação Inclusiva em geral, o que abrange diferentes grupos 
(PLETSCH; ARAÚJO; LIMA, 2016).

Dado o contexto, acreditamos que a formação continuada tem 
um papel fundamental na vida do professor. Não como algo que venha a 
suprir todas as carências da formação inicial, mas, sim, como uma com-
plementaridade formativa em direção às possibilidades que contemplem 
a aprendizagem e posterior desenvolvimento dos alunos. Foi nessa dire-
ção que surgiu o questionamento sobre qual então seria a formação ne-
cessária para atender às demandas da Educação Especial na perspectiva 
da Educação Inclusiva no Brasil.
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Concepções docentes como resultado da pesquisa

A perspectiva histórico-cultural de Lev Semyonovich Vigotski foi 
utilizada como referencial teórico durante todo o Programa de Formação 
Continuada, por acreditar-se na sua inovação conceitual sobre aprendi-
zagem e desenvolvimento humano a partir da interação social. Para a 
escrita deste capítulo, dois de seus conceitos foram priorizados: os pro-
cessos psicológicos superiores e a mediação. Os processos psicológicos 
superiores são os que caracterizam o indivíduo como ser humano. São 
ações controladas que, relacionadas às estruturas naturais, resultam no 
desenvolvimento. A mediação, por sua vez, é toda e qualquer forma pro-
pulsora de aprendizagem, caracterizada por ação intencional ou não, 
humana ou instrumental. Ambos os conceitos serão aprofundados mais 
adiante, a partir dos dados obtidos sobre eles no programa.

Para contribuir com os objetivos da formação, a pesquisa-ação 
colaborativa foi um método muito profícuo para o trabalho com os su-
jeitos participantes do processo formativo. A partir da triangulação dos 
dados da pesquisa, os resultados foram organizados em três categorias 
de análise: a) concepções docentes sobre a política de inclusão escolar; 
b) concepções docentes sobre a aprendizagem de alunos com deficiência 
intelectual diante da perspectiva histórico-cultural; e c) concepções do-
centes sobre o processo de formação continuada.

	 Concepções docentes sobre a política de inclusão escolar

Entre os principais resultados da pesquisa, encontram-se as con-
cepções dos sujeitos pesquisados sobre a política de inclusão escolar. 
Esse ponto surgiu a partir de questionamentos trazidos por eles sobre a 
exclusão do professor, uma vez que essa inclusão não se aplica somente 
ao aluno, mas também ao docente. A seguir, algumas de suas falas:

Com todos no mesmo contexto, ou seja, independente[men-
te] do problema que a criança apresente, na prática não existe 
esta condição amparando nem o professor e nem o aluno.
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É uma política que precisa estar bem amparada na prática 
para que todos tenham a oportunidade. Tanto os alunos, 
como a família e os professores. Além da escola.

Percebo que nas escolas que trabalho a inclusão gera conflitos, 
as professoras muito despreparadas não sabem o que fazer. 
As mães também não estão satisfeitas. As crianças especiais 
ficam na escola para passar o tempo.

É uma ação a ser concretizada. No cotidiano escolar, ainda 
temos muitas dificuldades de compreensão/conhecimento 
das deficiências para que possamos realizar as adaptações 
curriculares. O acolhimento existe, porém “o como fazer” 
precisa ser estudado e apropriado.

A política de inclusão escolar na teoria é diferente da prática. 
Existe uma resistência por parte de alguns professores que 
insistem em “ignorar” o aluno deficiente em sala de aula. Isso 
e também a infra-estrutura das escolas que não oferecem es-
paço adequado e acessível para os alunos.

Falta formação continuada para o professor do ensino 
comum, suportes para acesso ao currículo, profissionais de 
apoio à inclusão (cuidador/mediador/intérprete). Essa carên-
cia aliada ao número excessivo de alunos em sala de aula pre-
judica o processo de inclusão, ainda assim considero o ganho 
dos alunos muito maior que os de classes especiais. (ARAUJO, 
2016, p. 89, grifos da autora).

Pode-se perceber que algumas respostas culpabilizaram o profes-
sor e colegas pelo fracasso escolar do aluno com deficiência, enquanto 
outras o atribuem à ausência de formação específica na área. De modo 
geral, há certo incômodo não com a política de inclusão escolar, mas, 
sim, como ela foi colocada em prática, sem subsídios para uma efetiva 
educação de qualidade. 

Outro ponto relacionado a esse e que esteve muito presente na 
revisão bibliográfica foi a descontextualização da política com a reali-
dade local. Historicamente, alguns municípios da Baixada Fluminense 
estão marcados por projetos e/ou programas municipais descontinuados 
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devido à mudança na governabilidade. Isso dificulta a continuidade de 
trabalhos não só na educação especial, mas na Educação Básica munici-
pal como um todo (banco de dados do ObEE, 2009-2016). 

Algumas pesquisas contribuem para a problematização da for-
mação continuada em municípios da Baixada Fluminense. Os estudos 
de Campos (2016) sinalizam a desmotivação e a culpabilização por 
parte dos professores de sala de recursos, por não conseguirem elabo-
rar planejamentos individualizados e práticas equitativas para os alu-
nos com deficiência intelectual. Rocha (2014), por sua vez, ressalta a 
ausência de investimentos municipais na formação continuada de pro-
fessores da Educação Especial; enquanto Avila (2015) destaca ambas as 
problematizações: a ausência de formação específica para a atuação no 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a dificuldade na elabo-
ração do Planejamento Educacional Individualizado (PEI) para o aluno 
com deficiência. 

As autoras mencionadas destacam a importância da perspectiva 
histórico-cultural na apropriação de conceitos necessários para a com-
preensão sobre a aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação 
Especial, apesar de suas pesquisas não terem como tema específico a for-
mação de professores. 

	 Concepções docentes sobre a aprendizagem de alunos com 
deficiência intelectual diante da perspectiva histórico-cultural

Sobre a perspectiva histórico-cultural, alguns de seus conceitos 
para os professores sujeitos da pesquisa foram problematizados. Como 
já mencionado, este capítulo traz um recorte dos dados relacionados aos 
processos psicológicos superiores e à mediação. 

Metodologicamente, os dois questionários semiestruturados apli-
cados seguiram uma proposta de linha de base: um no início do curso e 
o outro ao final. No Gráfico 1 a seguir, as respostas sobre o conceito de 
processos psicológicos superiores podem ser observadas.
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Gráfico 1- Concepções docentes sobre processos psicológicos 
superiores 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

O que se pode perceber nas respostas iniciais é que poucos se sen-
tiram à vontade para explicar o conceito, gerando um número de par-
ticipantes que não respondeu à pergunta. Além disso, do total, apenas 
23,8% dos sujeitos da pesquisa responderam algo relacionado à perspec-
tiva histórico-cultural e 5,9%, à interação.

Segundo a perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento hu-
mano acontece da relação entre as estruturas elementares e os processos 
psicológicos superiores. As estruturas elementares têm sua origem bio-
lógica, inerentes ao indivíduo, como os reflexos e as reações automáticas. 
Já os processos psicológicos emergem com a interação, caracterizando-
se como ações intencionais, como memorização, atenção voluntária, 
pensamento abstrato e ações conscientemente controladas (FICHTNER, 
2010; PLETSCH, 2014; ARAUJO; PLETSCH, 2015). Em outras palavras, 
entende-se que apenas as estruturas biológicas não bastariam para o efe-
tivo desenvolvimento. 

Tendo o Programa de Formação Continuada trabalhado com esse 
aprofundamento teórico, foi observado um grande avanço nas respostas 
finais quanto ao conhecimento sobre esse conceito que é de suma im-
portância para a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, 
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que têm suas funções superiores prejudicadas pela deficiência, neces-
sitando de estímulos e mediação. Desse modo, observar e estimular o 
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores nos alunos com 
deficiência intelectual é fundamental já que eles são determinantes para 
a construção de conhecimentos científicos. 

Rocha (2014) evidenciou, em seus estudos no município de Nova 
Iguaçu, que as professoras necessitavam de maior aprofundamento teó-
rico quanto a esses processos para conseguir contribuir para o desenvol-
vimento dos alunos. A esse respeito, Hostins e Jordão (2014, p. 10) dizem 
que, “[...] se tomarmos o caso específico dos alunos com deficiência inte-
lectual pode-se afirmar que é exatamente porque dominam o pensamen-
to abstrato com maiores dificuldades que a escola deve desenvolver esta 
habilidade por todos os meios possíveis”.

Dando continuidade, o Gráfico 2 que segue aborda as concepções 
sobre o conceito de mediação.

Gráfico 2 – Concepções docentes sobre o conceito de mediação

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Como se pode depreender, a maioria das respostas iniciais con-
centra-se em algo relacionado a uma proposta de incentivo à escolariza-
ção de alunos, seguida da definição de que o mediador é um profissional 
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semelhante a um cuidador ou um estimulador, comum nos municípios 
da Baixada Fluminense. 

Na região, além do suporte do AEE, também há o mediador den-
tro do contexto da Educação Especial. Esse profissional trabalha espe-
cificamente e apenas com o aluno público-alvo da Educação Especial 
dentro da sala de aula regular. Entre as diferentes nomenclaturas para 
essa função, encontram-se: mediador, cuidador, estimulador e agente de 
apoio ou de AEE (banco de dados do ObEE, 2009-2016). 

Na esfera pública, há contratos e concursos para a admissão desses 
profissionais para acompanhamento dos alunos considerados com com-
prometimentos mais severos e que necessitam de atenção individualiza-
da em todo momento no contexto escolar. Também existe a possibilida-
de do contrato de um mediador nesse sentido para acompanhar o aluno 
na escola privada, mesmo que ele não tenha vínculo com a instituição.

Em conformidade com as respostas iniciais do gráfico, um nú-
mero significativo de sujeitos associou o mediador a esses profissionais; 
entretanto, a perspectiva histórico-cultural trabalha com uma definição 
mais ampla. Segundo o nosso referencial teórico, no contexto escolar, o 
professor é o principal mediador. É ele o interventor, o estimulador da 
zona de desenvolvimento proximal do aluno, mas não apenas. A me-
diação dá-se por meio dos instrumentos, dos signos, da linguagem e de 
tudo e de todos que estejam envolvidos na motivação do processo de 
ensino e de aprendizagem (LIMA; PLETSCH, 2016).

A mediação do professor aperfeiçoa o processo de elaboração 
conceitual do aluno, pois estimula potenciais possibilidades no processo 
de ensino e de aprendizagem e de práticas pedagógicas, sobretudo revela 
“[...] a inviabilidade de uma atuação na SRM5descolada dos processos 
de escolarização” (HOSTINS; JORDÃO, 2014, p. 14). Tanto o conceito 
de mediação quanto a sua aplicação com os sujeitos da pesquisa foram 
trabalhados durante toda a formação, e isso é perceptível nas respostas 
finais do gráfico.

5 Sala de Recursos Multifuncionais.
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Com relação aos projetos de intervenção, consistiram de uma 
proposta em que cada grupo de sujeitos avaliaram e selecionaram uma 
situação problema de suas realidades educacionais docentes (sala de 
aula, AEE, escola ou rede) no que diz respeito à escolarização dos alu-
nos com deficiência intelectual ou múltipla. A partir da identificação 
desse problema, elaboraram uma proposta a fim de intervir na reali-
dade escolhida.

Cada grupo contou com o suporte de um mediador-orientador 
do trabalho científico final, entre eles: mestrandos, mestres e douto-
randos do grupo de pesquisa ObEE. Ademais, os projetos se mostra-
ram promissores, o que ficou evidenciado pela aplicabilidade na reali-
dade das escolas dos municípios da pesquisa, além da apropriação dos 
conceitos sobre a perspectiva histórico-cultural abordados ao longo do 
Programa de Formação Continuada, sobretudo o de mediação. Nesse 
sentido, compreende-se que o professor que se utiliza dos conceitos da 
perspectiva histórico-cultural tende a realizar um trabalho profundo em 
busca do real desenvolvimento de seus alunos, na medida em que são 
aprofundadas questões internas ao indivíduo e considerado de suma im-
portância o contexto da realidade da aprendizagem do aluno. 

Mesmo sem formação ou conhecimento sobre a perspectiva, 
o professor pode já ter realizado estratégias que a contemplaram, pois 
ela é muito ampla em discussão, abarcando diversas ações pedagógicas. 
Contudo, consideramos que, além das redes de ensino terem de pro-
porcionar mais formações continuadas aos seus profissionais, é preciso 
que proporcionem formações continuadas sob a égide da perspectiva 
histórico-cultural.

	 Concepções docentes sobre o processo de formação 
continuada

Por tratar-se de uma formação para alunos com deficiência in-
telectual, também buscou-se saber sobre as contribuições da formação 
para a prática dos sujeitos/professores com seus alunos como deficiência 
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intelectual ou múltipla. As respostas encontram-se sintetizadas no 
Gráfico 3 a seguir.

Gráfico 3 – Contribuições do Programa de Formação para a prática 
com alunos com deficiência intelectual ou múltipla

Fonte: Araujo (2016, p. 106).

O Gráfico 3 mostra um resultado muito satisfatório em relação aos 
objetivos da pesquisa-ação colaborativa a que se propôs o programa: aliar 
teoria e prática, possibilitando a autorreflexão sobre a prática e recons-
truindo-a. Dando voz aos sujeitos da pesquisa, seguem alguns relatos:

Passei a enxergar que todas as pessoas têm grandes possibili-
dades de aprendizagem, basta que sejam estimuladas em suas 
possibilidades.

Me estimulou a continuar as pesquisas que já vinha fazen-
do. Forneceu subsídios para adquirir novos conceitos e am-
pliar outros. Tudo contribuindo para repensar e replanejar a 
minha prática e multiplicá-la na escola: comunidade interna 
e externa.

O curso de extensão nos possibilitou unir a teoria à prática 
principalmente através do trabalho final a pesquisa ação que 
foi desenvolvida.
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Enquanto aluna e professora eu tenho aprendido bastante 
com o curso. A gente pensa bastante em relação à prática do 
professor e qual embasamento essa prática precisa ter. Então 
a gente aprendeu muito sobre Vigotski e a gente pensou a 
respeito da nossa maneira de refletir sobre a nossa prática. 
A grande contribuição que trouxe para a minha vida profis-
sional foi pensar nas realidades do nosso município. A gente 
pensou nos problemas que nós tínhamos e como as coisas que 
eu aprendi aqui no curso poderiam contribuir para a forma-
ção dos professores, então a gente também teve uma grande 
contribuição do seminário porque o seminário foi fruto dessa 
parceria da universidade oferecer esse curso para os profes-
sores do município; então, eles apresentaram no seminário 
as coisas que eles aprenderam e pesquisaram e a partir dessa 
pesquisa eles puderam pensar nas soluções para os problemas 
do município; então, foi muito proveitoso, gratificante e nós 
aprendemos bastante com o curso.

Eu vi no curso de extensão uma grande vantagem porque ele 
trouxe para gente uma discussão, trouxe uma renovação para 
a nossa prática onde nós tivemos a oportunidade de teorizar 
a nossa prática e, a partir daí, dessa teorização, nós pudemos 
fazer uma renovação, ver realmente o que estava dando certo 
e modificando as coisas que ainda precisavam ser melhoradas 
e, a partir do curso, nós conseguimos criar novas perspectivas 
de mudança de coisas que a gente pode estar atingindo, modi-
ficando, melhorando e até sonhando. (ARAUJO, 2016, p. 106).

Para a prática pedagógica com os alunos com deficiência intelec-
tual, já se conhece o discurso acerca das impossibilidades (VITALIANO, 
2010; CAIADO; JESUS; BAPTISTA; 2011; ROCHA, 2014; AVILA, 2015; 
OLIVEIRA, 2016) e fica-se satisfeito em como a formação continuada 
permitiu outro discurso: o das possibilidades com esses alunos, do olhar 
sensível e científico, da avaliação e da reflexão, da análise e da inter-
venção sobre a própria prática a partir das teorias e dos debates sobre 
elas no curso. 
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Algumas considerações

Neste capítulo, foi trazida a formação continuada de professores 
como lócus para o desenvolvimento profissional e as práticas pedagógi-
cas voltadas aos desenvolvimentos potenciais. A pesquisa-ação colabo-
rativa mostrou-se extremamente interessante para o trabalho formativo, 
sobretudo aliada à perspectiva histórico-cultural, cuja interação é a base. 

Conhecer e estudar, pelo menos o básico das estruturas elemen-
tares e dos processos psicológicos superiores, entre outros conceitos, 
já seria um grande avanço para melhor compreender os processos de 
aprendizagem dos alunos, sobretudo os do público-alvo da Educação 
Especial. Diante disso, acredita-se em uma formação continuada imersa 
no contexto coletivo, que parta da escola, da realidade escolar, da reali-
dade docente, em que a troca de experiências seja essencial para o pro-
cesso de interiorização de conceitos.

As experiências compartilhadas aliadas a fundamentos teórico-
metodológicos possibilitaram ao professor um ato reflexivo do seu com-
portamento prático e, assim, seu desenvolvimento. É nesse sentido que 
esta pesquisa aconteceu. Realizá-la contribuiu significativamente para a 
vida da pesquisadora como um todo: acadêmica, profissional e pessoal. 
Acredita-se que esse possa ser um impacto muito positivo da pesquisa-a-
ção colaborativa: aproximar-se. 
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O qUE DIZEm AS TESES E AS DISSERTAÇÕES 
SOBRE A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INfANTIL 
NOS ÚLTImOS 30 ANOS?

patrícia cardoso Macedo do Amaral Araújo1

Este capítulo traz uma reflexão acerca do lugar da perspecti-
va inclusiva para o trabalho com bebês e crianças com deficiências e/
ou outras condições atípicas de aprendizagem na Educação Infantil. A 
partir dos princípios da teoria histórico-cultural, buscamos compreen-
der as realidades brasileiras elucidadas nas pesquisas encontradas sobre 
esse contexto educacional contemporâneo, visto que, hoje, há garantia 
de matrícula e inserção no espaço escolar para todos no ensino regular 
(SOUZA, 2013). Todavia, ainda se constata ser incipiente o espaço dado 
à discussão e aos estudos no país no que se refere à inclusão nessa pri-
meira etapa da Educação Básica.

A problemática norteadora do estudo apresentou-se pelo seguinte 
questionamento: o que as pesquisas dos últimos 30 anos dizem sobre a 
perspectiva inclusiva no que tange à Educação Infantil para trabalhar 
com esse público? Em busca de respostas e de apreensão da realidade, 
adotamos como método a pesquisa bibliográfica no campo da educação, 
mais especificamente se apresentando como uma revisão de literatura. 
Com o intuito de mapear o que vem sendo produzido sobre o tema no 

1 Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Contextos Contemporâneos e Demandas Populares da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (PPGEduc/UFRRJ). Mestre em Educação pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(ProPEd – UERJ) e Pedagoga pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(IM-UFRRJ). E-mail: patriciacardosomacedo@gmail.com. 
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Brasil, foi realizado um balanço das produções acadêmicas encontradas 
na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

O presente trabalho é um fragmento dos meus atuais estudos e 
reflexões desenvolvidos no âmbito do Doutorado em Educação2, sendo 
um dos desdobramentos das pesquisas realizadas no Grupo de Pesquisa 
Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional (ObEE), 
sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Márcia Denise Pletsch. Esse é o Grupo 
de Pesquisa do qual faço parte desde a sua criação, em 2009, como pri-
meira membra aluna e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) (2009-2012). Foi lá o espaço que encon-
trei para desenvolver minhas pesquisas no campo da Educação Especial 
e, especialmente, hoje, voltadas ao universo da primeira infância.

Breves considerações sobre o pressuposto inclusivo e sua   
relação na educação dos pequenos

No cenário educacional contemporâneo ‒ mais precisamente a par-
tir da década de 1990 ‒, a educação inclusiva, como uma nova proposta de 
cultura escolar que intenta o desenvolvimento de uma escola “para todos”, 
é um dos grandes desafios a serem alcançados. Uma escola que visa escola-
rizar a todos precisa refletir, discutir e atuar nos processos de exclusão pre-
sentes na cultura da homogeneização, trazendo um novo olhar pedagógi-
co de todos os envolvidos no cotidiano educacional na constante busca em 
responder à pergunta: o que significa educar na diferença?

Após movimentos sociais em prol da igualdade, vivemos um pe-
ríodo de intensos debates e de organização da educação, principalmente 

2 A tese, que conta com financiamento e apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Código de 
Financiamento 001, faz parte das ações realizadas dentro do Projeto intitulado 
Pesquisas e ações intersetoriais entre educação e saúde na promoção da esco-
larização e do desenvolvimento de crianças com Síndrome Congênita do Zika 
Vírus na Baixada Fluminense (realizado sob orientação da Prof.ª Dr.ª Márcia 
Pletsch e em parceria com outras instituições).
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no que se refere à escolarização de alunos com deficiências e outras con-
dições atípicas de aprendizagem que, até pouco tempo, era considerada 
responsabilidade das escolas e das classes especiais. Com isso, o espaço 
escolar se vê em processo de ressignificação de seu papel e de sua forma 
de atuação.

A partir dessa mudança de paradigmas, é preciso repensar 
a Educação Básica, pois, ao tratar da educação inclusiva, referimo-
nos a um ensino de qualidade para todos os alunos. Inúmeros estu-
dos anteriores já abordaram as questões históricas, sociais, culturais 
e econômicas que cercam o percurso traçado pela Educação Especial 
no Brasil (BUENO, 2008; PLETSCH, 2010, 2011; MACEDO, 2011; 
KASSAR, 2013 etc.). Outros tantos estudos também já foram dedi-
cados a debater as mudanças e as legislações oficiais acontecidas nos 
últimos anos no país (PLETSCH, 2010; MACEDO, 2016; FAISSAL 
SOUZA; PLETSCH, 2017; entre outros), que marcam o início da “era 
da perspectiva inclusiva”. 

De antemão, já foi demarcado que se fala do lugar no qual se 
entende a Educação Especial como um campo do conhecimento, para 
além da concepção de modalidade de apoio ou serviço especializado. E, 
por sua vez, preconiza-se que a inclusão não é algo absoluto, visto que 
existem diferentes dimensões em que ela se aplica e para quais grupos 
está sendo pensada. Assim, o princípio básico da inclusão é o reconheci-
mento da diferença, que é traduzida em cada localidade respondendo às 
demandas encontradas. 

Pensar a Educação Especial tendo um pressuposto inclusivo que 
reconhece a diversidade dos alunos é uma característica que vem se tor-
nando cada vez mais comum nos discursos atuais, como se pode perce-
ber nas palavras de Mendes (2006, p. 402):

Se o termo surgiu no início da década de 1990 e veio asso-
ciado a uma prática de colocação de alunos com dificuldades 
prioritariamente nas classes comuns, hoje o seu significado 
aparece ampliado, englobando também a noção de inserção 
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de apoios, serviços e suportes nas escolas regulares, indicando 
que a inclusão bem-sucedida implica financiamento. 

Acreditamos que a educação inclusiva não privilegia uma 
única metodologia de ensino e que o trabalho com a diversidade na 
realidade escolar do país ainda é alvo de muita preocupação e incerteza, 
principalmente quando se fala da educação de sujeitos com deficiência 
intelectual, deficiência múltipla ou algum outro comprometimento 
cognitivo (PLETSCH; ROCHA; OLIVEIRA, 2016). De acordo com 
Oliveira e Pletsch (2015, p. 1), esses alunos são “[...] compreendidos como 
sujeitos que apresentam tempos de aquisição do aprendizado diferencia-
dos do grupo referência do qual fazem parte, direta ou indiretamente, 
frente o processo da educação inclusiva”. Esses sujeitos têm vivenciado o 
estigma e a exclusão, mesmo que, dentro da própria escola regular, ainda 
encontrem resistência e inúmeros desafios para sua inclusão.

A falta de conhecimento, a relação da deficiência com a incapaci-
dade e o medo do diferente têm sido encontrados nas escolas (MACEDO, 
2011, 2016). Quando se limita um pouco mais a discussão para o âmbi-
to da primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil (creches 
e pré-escolas), percebemos uma menor ênfase nesse debate. É possível 
afirmarmos que esta é uma das principais razões que justificam a escolha 
de discutirmos a inclusão nessa etapa da aprendizagem e um projeto de 
instituição que pensa dentro da sua realidade local, mas também global, 
dialogando com os acontecimentos e as contingências atuais.

A já conhecida Educação Infantil pública é, historicamente, 
uma realidade recente na legislação e na sociedade brasileira. Foi com 
a Constituição Federal (CF) Brasileira de 1988 que o Estado tomou 
para si a responsabilidade por essa etapa, que passou a ser a primeira da 
Educação Básica. Mesmo passados mais de 30 anos de seu registro na 
Carta Magna do país (BRASIL, 1988), até este momento, ainda percebe-
mos esforços para sua efetividade na realidade nacional.

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 
(BRASIL, 1990), as crianças e os adolescentes passaram a ser legalmente 
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reconhecidos como sujeitos de direitos, os quais devem ser tratados com 
prioridade absoluta. O ECA estabelece que a família, o Estado e a socie-
dade são responsáveis pela proteção desses indivíduos a partir da consi-
deração de que são cidadãos vivendo um período de intenso desenvolvi-
mento físico, psicológico, moral e social.

O Estatuto menciona que a educação escolar é fundamental para o 
desenvolvimento de toda criança, reforçando a importância da Educação 
Infantil. Apesar de considerada a educação de bebês e de crianças de 
zero a cinco anos e 11 meses, a Educação Infantil, dividida em creches 
e pré-escolas, só é obrigatória a partir dos 4 anos de idade (visto que a 
Constituição Federal, em seu artigo 208, determina a igualdade de con-
dições para o acesso e a permanência na Educação Básica obrigatória e 
gratuita dos 4 aos 17 anos de idade).

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil de 2010, a criança é:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pesso-
al e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natu-
reza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12).

Andrade (2010), em seus estudos, faz um apanhado sobre a 
Educação Infantil e as noções de criança, crianças, infância e infâncias, 
trazendo sua trajetória, expondo realidades em diferentes momentos 
históricos e sociedades. A autora apresenta os principais discursos teóri-
cos do campo a partir de análises sociológicas baseadas em pensadores 
consagrados, como também alguns resultados de pesquisa desenvolvida 
com educadoras de creches.

Por meio do entrelaçamento dessas informações, Andrade (2010, 
p. 77) constatou que “[...] ambas revelam uma compreensão complexa e 
contraditória do que seja a criança e o seu papel na sociedade”, revelando 
a visão da criança como um ser frágil e que necessita da condução do 
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adulto para ser “normatizada pelo processo educacional”. Esse modo de 
ver a criança contrasta com a concepção pregada nas diretrizes educa-
cionais nacionais, que lhe garantem ser vista como sujeito de direitos e 
produtora de conhecimento nos espaços das creches e pré-escolas.

Voltando às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (BRASIL, 2010), quando trata do assunto, orienta que as práticas 
pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 
devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira (BRASIL, 
2010). Para a perspectiva de um dos maiores teóricos do campo do de-
senvolvimento e da aprendizagem e precursor da teoria histórico-cul-
tural, Lev Vigotski, o brinquedo tem um papel relevante, pois é visto 
como uma possibilidade de provocar e estimular o desenvolvimento 
de uma criança.

O psicólogo bielo-russo anuncia que a brincadeira possibilita a 
internalização de conceitos do meio social pela criança, modificando 
suas funções psicológicas (atenção, memória, linguagem, percepção, 
entre outras). Segundo ele, “[...] é através do brinquedo que a criança 
atinge uma definição funcional de conceitos ou de objetos, e as palavras 
passam a se tornar parte de algo concreto” (VIGOTSKI, 2007, p. 110).

Vigotski (2007) enfatiza que a imaginação é um mecanismo para 
demonstrar aquilo que a criança interioriza de sua vivência cotidiana 
por intermédio do ato de brincar. E com o passar do tempo e o correr 
da idade, o modo de brincar e sua forma de agir também mudarão dian-
te do brinquedo. Esses processos de aprendizagem promovem ciclos de 
desenvolvimento e, juntamente à interação social, vão constituindo uma 
nova forma de a criança lidar com a realidade.

Um dos autores que se debruça na área da Educação Infantil é o 
sociólogo norte-americano Willian Corsaro, que, em uma de suas obras 
mais famosas, Sociologia da Infância (2011), como em outros textos, apre-
senta o conceito de peer culture, sendo este “[...] um conjunto estável de 
atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças pro-
duzem e compartilham na interação com seus pares” (CORSARO, 2011, 
p. 32). Seus estudos vêm sendo usados no campo da Educação Infantil 
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para discutir a importância do lúdico, da brincadeira e o processo cria-
tivo na constituição dos sujeitos e na construção das culturas infantis.

As culturas infantis, no processo de criação e de apropriação dos 
símbolos, dos signos e dos rituais, são construídas no coletivo infantil – 
nas creches e pré-escolas, em que bebês, crianças e adultos diversos con-
vivem diariamente. São, portanto, nesses locais que os profissionais da 
educação têm o desafio de possibilitar espaços e tempos – em momentos 
lúdicos e de brincadeiras ‒ para que os pequenos de diferentes classes 
socioeconômicas possam construir essas culturas e ressignificá-las o 
tempo todo por meio de suas próprias vivências.

 Procurando situar e contextualizar a infância com base em uma 
perspectiva histórica e cultural, outro conceito criado por Corsaro 
(2011) é o conhecido como “reprodução interpretativa”. Em breves pala-
vras, seria a reprodução da estrutura social e como os processos históri-
co-culturais afetam as infâncias, ao passo que engloba também a criati-
vidade e a participação social das crianças quando elas interpretam essas 
forças sociais, modificando-as em suas próprias infâncias. Discutindo 
sobre essa via de mão dupla, o autor declara que “[...] as crianças não 
se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, mas contribuem ativa-
mente para a produção e mudança culturais” (CORSARO, 2011, p. 32).

Os documentos norteadores apontam que existem três princípios 
básicos que necessitam ser respeitados nas propostas pedagógicas e no 
currículo da Educação Infantil, são eles: ético, político e estético. Desse 
modo, o currículo deve ser pensado como a união de práticas e de teo-
rias que articulam experiências e saberes de bebês e de crianças com os 
conhecimentos de mundo que “[...] fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o de-
senvolvimento integral” de todas as crianças (BRASIL, 2010, p. 12). Para 
discutirmos essas questões relativas ao currículo, é preciso debruçarmo-
nos sobre a formação dos docentes que o constituem e o modificam.

Acreditamos que ser docente, seja na Educação Infantil ou em 
qualquer outra etapa, é ter sempre uma atitude investigativa da própria 
prática e o compromisso constante com a formação humana, nesse caso 
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em especial, contribuir para a conquista de autonomia e de construção 
de identidade ainda em tão tenra idade. Isso posto, é essencial salien-
tarmos que se faz necessária a valorização social, econômica e cultural 
dos docentes, por parte do governo e da sociedade civil, para que a ta-
refa de educar, de modo coerente com as concepções e os princípios da 
Educação Infantil, seja possível.

Atualmente, dados do Censo Escolar de 2018 revelam que o 
número de matrículas na Educação Infantil cresceu 11,1% de 2014 a 
2018. E, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua de 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o acesso à pré-escola está próximo da universalização no país3. 
Nessa faixa etária (4 e 5 anos), o Censo Escolar mostra que o atendimen-
to escolar chega a 91,7%. Já na faixa que compreende a oferta em cre-
ches (0 a 3 anos), o atendimento escolar é de 32,7%. Os dados do Censo 
Escolar 2018 foram apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)4.

Diante desse cenário, evidenciamos a relevância de estudar o 
contexto da Educação Infantil por ser uma etapa da educação em plena 
ascensão de investimentos, atenção, matrículas e por ser cada vez mais 
difundida a compreensão desse período como uma fase rica em rela-
ção à construção da autonomia, identidade e competências do sujei-
to. Acreditamos, portanto, em uma Educação Infantil que permita aos 
bebês e às crianças vivenciar, experimentar e experienciar, aprender, 
reproduzir, criar e recriar por meio do brincar e de outras formas que, 
de modo estruturado, contribuam em seus processos de aprendizagem 
e desenvolvimento. 

3 Vale lembrarmos que uma das metas estabelecidas pelas diretrizes da Política 
Nacional de Educação Infantil (2004) era de “[...] atender, até 2010, 50% das 
crianças de 0 a 3 anos, ou seja, 6,5 milhões, e 80% das de 4 a 6 anos, ou seja, 
8 milhões de crianças” (BRASIL, 2004, p. 21).

4 Todos os dados do Censo Escolar 2018 estão disponíveis no Portal do Inep, em 
diferentes formatos. Para mais informações, acesse: http://portal.inep.gov.br/
web/guest/inicio.
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O que as pesquisas brasileiras mostram sobre a perspectiva inclusiva 
na Educação Infantil e a formação de professores?

A pesquisa foi realizada no banco da BDTD5, seguindo o critério 
de busca a partir dos resumos em português que continham as expres-
sões: Educação Inclusiva, Educação Infantil e Formação Docente e que se 
inseriam com Data de Defesa entre 1988 e 2019. Esse recorte temporal 
deu-se pelo ano de publicação da Constituição de 1988 com a inclusão 
da Educação Infantil e encerrou-se em 2019, por ser o momento de es-
crita deste trabalho. Após a leitura dos textos selecionados, procedemos 
a uma análise mais qualitativa e verificamos que nem todos abrangiam 
os objetivos da pesquisa (a saber, a inclusão na Educação Infantil e o 
aspecto da formação docente, dado que a qualificação do professional 
repercutirá em suas ações e nas realidades estudadas). Portanto, foram 
descartados alguns textos que não se enquadravam no foco deste estudo.

Foi encontrado um total de 39 trabalhos6, sendo 29 disser-
tações e dez teses. Dos 39 estudos, 18 eram pesquisas desenvolvidas 
em Programas de Pós-Graduação em Educação (ou em Educação 
Especial), as quais, especificamente, abordavam análises envolvendo a 
Educação Inclusiva na etapa da Educação Infantil, na faixa etária de 
zero a cinco anos, e tratavam da formação dos docentes para este pú-
blico, que serão abordados no tópico seguinte. Esses 18 textos estão 
localizados no recorte temporal de 2006 a 2018, sendo três deles teses 
de Doutorado e 15 dissertações de Mestrado, como podemos verificar 
no Quadro 1, a seguir:

5 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Disponível em: <http://
bdtd.ibict.br>.

6 Até a data de 5 de outubro de 2019.
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Quadro 1 – Pesquisas analisadas na Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações

BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES
TIPO DE 

TRABALHO
TÍTULO AUTOR UNIVERSI-

DADE
ANO 
DE 

DEFESA

Tese
As diferenças 
no contexto 
da Educação 
Infantil:
estudo da 
prática 
pedagógica

SOARES, C. F.
Universidade 
Federal 
do Ceará

2011

Tese
Ensino iti-
nerante na 
Educação 
Infantil: in-
vestigando 
as práticas 
docentes

ANUNCIAÇÃO, 
L. M. R. L.

Universidade 
Federal 
de São Carlos

2017

Tese

Inclusão es-
colar e direito 
à educação 
de crianças 
público-alvo 
da educação 
especial na 
Educação 
Infantil: o 
que dizem os 
professores 
especializados

HERNANDEZ-
PILOTO, S. S. F.

Universidade 
Federal do 
Espírito 
Santo

2018
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BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES
TIPO DE 

TRABALHO
TÍTULO AUTOR UNIVERSI-

DADE
ANO 
DE 

DEFESA

Dissertação
Uma educação 
que é legal! 
É possível a 
inclusão de to-
dos na escola?

LUZ, A. A.
Universidade 
do Vale do 
Rio dos Sinos

2006

Dissertação

O profissional 
de apoio na 
rede regular de
Ensino: a pre-
carização do 
trabalho com 
os alunos da 
Educação
Especial

MARTINS, S. 
M.

Universidade 
Federal de 
Santa 
Catarina

2011

Dissertação

Os [des]
caminhos da 
escolarização 
na surdez:
Examinando 
a educação 
infantil na 
fortaleza:
dos que ouvem 
com os olhos e 
falam com as 
mãos

DANTAS, A. E. 
F. M. M.

Universidade 
Federal do 
Ceará

2012
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BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES
TIPO DE 

TRABALHO
TÍTULO AUTOR UNIVERSI-

DADE
ANO 
DE 

DEFESA

Dissertação
Formação e 
autonomia 
docente: desa-
fios à inclusão 
na Educação 
Infantil

RODRIGUES, 
G. N.

Universidade 
Federal do 
Maranhão

2013

Dissertação

Implicações da 
inclusão esco-
lar de alunos 
com deficiên-
cia intelectual 
e transtornos 
globais do de-
senvolvimento 
na prática 
docente

GOMES, J. C. Universidade 
Nove de 
Julho

2014

Dissertação

Análise dos 
efeitos de um 
plano educa-
cional indi-
vidualizado 
acadêmico e 
funcional de 
um aluno com 
transtorno do 
espectro do 
autismo

PEREIRA, D. M.
Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Norte

2014
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BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES
TIPO DE 

TRABALHO
TÍTULO AUTOR UNIVERSI-

DADE
ANO 
DE 

DEFESA

Dissertação
A criança 
com paralisia 
cerebral na 
Educação 
Infantil: um 
olhar sobre 
a prática 
docente

SILVA, P. L.
Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Norte

2014

Dissertação

A inclusão de 
crianças com 
Deficiência 
intelectual 
em creches e 
pré-escolas: 
dificuldades e 
possibilidades

PINHEIRO, 
F. C.

Universidade 
Federal do 
Maranhão

2015

Dissertação
Formação 
continuada 
e educação 
especial:
a experiência 
como cons-
titutiva do 
formar-se

SILVA, M. C.
Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul

2015

Dissertação
Práticas pe-
dagógicas na 
Educação 
Infantil: pos-
sibilidades e 
desafios frente 
à inclusão 
escolar

ALONSO, R. G.
Universidade 
Federal de 
São Carlos

2016
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BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES
TIPO DE 

TRABALHO
TÍTULO AUTOR UNIVERSI-

DADE
ANO 
DE 

DEFESA

Dissertação

Práticas pe-
dagógicas 
inclusivas 
no cotidiano 
da Educação 
Infantil na 
escola de 
aplicação da 
Universidade 
Federal do 
Pará

OLIVEIRA, 
T. C.

Universidade 
Federal do 
Pará

2016

Dissertação

Inclusão de 
crianças com 
transtorno 
do espectro 
autista, na 
Educação 
Infantil: o 
desafio da 
formação de 
professoras

FERREIRA, R. 
F. A.

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

2017
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BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES
TIPO DE 

TRABALHO
TÍTULO AUTOR UNIVERSI-

DADE
ANO 
DE 

DEFESA

Dissertação

Atendimento 
educacional 
especializa-
do para a 
Educação 
Infantil em 
redes munici-
pais de ensino 
do estado do 
Rio Grande 
do Sul: Caxias 
do Sul, Porto 
Alegre, Santa 
Maria e 
Uruguaiana

SANTOS, J. F.

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul

2017

Dissertação

Diálogos 
formativos 
para práticas 
pedagógicas 
inclusivas 
na Educação 
Infantil

SILVA, A. F. Universidade 
Federal de 
Sergipe

2017

Dissertação

Educação 
inclusiva:
significados e 
sentidos con-
figurados a 
partir de uma 
experiência 
formativa 
docente

RODRIGUES, P. 
R. E. 

Universidade 
Federal de 
Alfenas

2017

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.
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Por meio dos textos elencados, pudemos perceber o que a hipóte-
se deste trabalho já apontava: a formação de professores é um dos prin-
cipais temas que surgem quando se reflete sobre a inclusão na Educação 
Infantil. Contudo, já fica aqui demarcado que a formação inicial e/ou 
continuada deve possibilitar a compreensão, por parte dos educadores, 
dos pequenos como seres sociais e concretos, que ocupam um lugar na 
história. Por isso, o trabalho com bebês e crianças se faz em um espaço 
propício e que garante os meios necessários para o desenvolvimento das 
diferentes linguagens e a participação efetiva e significativa.

Alguns dos textos estudados mencionam a dificuldade de docen-
tes em lidar com crianças (ou alunos, quando em outras etapas da es-
colarização) com algum tipo de comprometimento em decorrência de 
deficiências e a falta de expectativas diante de sua educação. Esse tópico 
já tem sido constantemente discutido no campo da educação; entretanto, 
o discurso da falta de formação específica, infelizmente, muitas vezes, 
esconde também a velha concepção do “aluno normal”, do preconceito e 
da estigmatização, como apontados por Macedo (2016, p. 86):

Ressaltamos que enquanto o espaço escolar for produzido a 
partir dos referenciais do chamado “aluno ideal” ou do “ho-
mem-padrão” (aquele possuidor de todas as habilidades físi-
cas, mentais e neurológicas), as barreiras encontradas, conti-
nuarão sendo vistas com naturalidade por todas as pessoas, 
ou até mesmo não reconhecidas. Sendo assim, talvez, a escola 
brasileira por algum tempo ainda será palco de luta por um 
ambiente e uma educação realmente inclusivos. 

Os autores estudados relatam que a Educação Infantil ainda é 
uma área marginalizada e que carece de investimentos quanto ao co-
nhecimento da Inclusão Educacional para a construção de novas práti-
cas pedagógicas coerentes. Ressaltamos que esse diálogo é fundamental 
para propiciar um trabalho colaborativo entre os professores do ensino 
regular e de apoios especializados, sempre que necessários. Nas palavras 
de Anunciação (2014, p. 136): “Os trabalhos pedagógicos da EE na EI 
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precisam elevar seu número de pesquisas. O campo de pesquisa é vasto 
e necessita de reflexões profundas para mudanças reais e significativas”.

A relevância da abordagem de pesquisas com o viés colaborativo 
também foi recorrente em muitos dos textos encontrados, apontando 
que essa metodologia permite privilegiar as trocas entre os pares e pos-
sibilitar transformações nas práticas pedagógicas. Para citarmos um dos 
resultados dos trabalhos, Soares (2011) conclui que, para garantir uma 
formação de qualidade, faz-se necessário que ela aconteça “no seio da 
própria instituição” e com a participação efetiva dos sujeitos com trocas 
e orientação de seus pares mais experientes. Inúmeros autores do campo 
da Educação Especial abordam a questão de a formação ser em serviço 
como um dos principais caminhos para minimizar as lacunas da forma-
ção inicial dos docentes (como, por exemplo, os estudos de Capellini e 
Mendes, 2007).

Percebemos outra vez que a formação continuada em serviço 
ganha destaque nos resultados de pesquisas sobre a formação docente, es-
pecialmente quando se menciona uma perspectiva de uma educação para 
todos. Apesar da existência de cursos de capacitação para a formação con-
tinuada dos profissionais, os sujeitos, muitas vezes, argumentam que eles 
são insuficientes; não contemplam a variedade das necessidades das redes 
nem os aspectos pedagógicos e práticos, sendo embasados em questões 
teóricas com pressupostos nas características diagnósticas dos sujeitos.

Outrossim, as falas encontradas em algumas pesquisas revelam 
que os cursos – em sua grande maioria – são voltados apenas aos profis-
sionais da Educação Especial, deixando de fora os professores regentes 
do ensino regular. Intensificamos que, enquanto não se pensar a inclu-
são como uma concepção que perpassa a todos os atores educacionais, 
a perspectiva inclusiva não se tornará uma realidade prática das creches 
e das pré-escolas.

Algumas dificuldades que impossibilitam ou diminuem a quan-
tidade e a qualidade de práticas e ambientes inclusivos elencados nos 
dados das teses e das dissertações analisadas foram: a dificuldade de 
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adaptação de atividades; a falta de apoio do professor da Educação 
Especial ao professor do ensino regular, da gestão escolar e da família; 
modelo de atendimento educacional especializado como um trabalho 
realizado de forma independente da classe regular, não possibilitando 
o diálogo dos atores escolares e sem ênfase nas questões pedagógicas; o 
despreparo, o trabalho solitário e o preconceito ainda existente. Alguns 
pesquisadores, como, por exemplo, Alonso (2016), salientam a necessi-
dade de planejamento prévio para as atividades no ambiente escolar e 
favorecimento das relações interpessoais entre professores e crianças, e 
as crianças com seus respectivos pares.

Lev Vigotski, psicólogo russo do século XX e principal referen-
cial teórico, foi citado em vários dos estudos analisados durante toda a 
pesquisa bibliográfica, sendo o pensador mais encontrado nas referên-
cias utilizadas. Dainez e Smolka (2014) salientam as contribuições de 
sua obra e a relevância no campo educacional como alguém que “[...] 
impactou o âmbito da educação e repercutiu como uma nova forma de 
pensar a respeito dos aspectos do ensino e do desenvolvimento de crian-
ças, produzindo efeitos nas políticas públicas e nas práticas educativas” 
(DAINEZ; SMOLKA, 2014, p. 1095).

Vigotski (2007) aponta que o ser humano é constituído pelo resul-
tado de duas linhas do desenvolvimento: uma natural e outra social. Para 
o autor, a aprendizagem é precursora do desenvolvimento, funcionando 
como uma espécie de motor ou mola. Assim, o “[...] aprendizado ade-
quadamente organizado desperta vários processos internos de desenvol-
vimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage 
com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus com-
panheiros” (VIGOTSKI, 2007, p. 103).

O autor nos leva a pensar na interação (ou colaboração) que se 
estabelece com o ambiente e com as pessoas. Tendo como compreen-
são que os colegas mais experientes influenciam os menos experientes, 
que ocorrerá a chamada experiência pessoalmente significativa e conse-
quentemente a aprendizagem, pauta-se nos conceitos já mundialmente 
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conhecidos do psicólogo, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e 
a mediação simbólica (VIGOTSKI, 2007).

A ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da so-
lução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colabora-
ção de outro(s), mais experiente e capaz.  É na ZDP que deve atuar o 
professor, procurando colaborar para a viabilização de processos que 
estão amadurecendo nas crianças. Dessa forma, não basta submeter os 
pequenos a condições ideais e esperar que eles façam seu próprio cami-
nho; o educador deve procurar intervir sempre que necessário à elevação 
da qualidade da aprendizagem.

Assumimos que uma formação para autonomia docente, que va-
loriza as discussões entre os pares, a pesquisa e a reflexão, é um possível 
caminho, sendo essa formação continuada em serviço para a inclusão 
de crianças com deficiências ou não, seguindo como resistência e eli-
minando preconceitos. Rodrigues (2013, p. 57) revela que “[...] permitir 
o desenvolvimento integral da criança nas escolas de educação infantil 
requer uma escola que vença o preconceito e a precariedade dos ofereci-
mentos dos serviços”.

Essa mesma autora traz uma afirmação que parece bastante perti-
nente e necessária para inteirar a temática até aqui descrita: “Considera-
se que a principal marca da formação docente seja esta: nunca se che-
gará um tempo em que os docentes estejam plenamente prontos, pois, 
como seres humanos, as mudanças são inevitáveis” (RODRIGUES, 
2013, p. 125).

Considerações finais

Podemos inferir, neste estudo de revisão de literatura, que, na 
articulação dos três descritores (Educação Inclusiva, Educação Infantil e 
Formação Docente), ainda que os trabalhos estejam separados em um re-
corte de tempo de 12 anos entre o primeiro e o último que foram analisa-
dos, quase que em sua totalidade eles abordam as mesmas problemáticas 
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– guardadas as devidas proporções de cada contexto. Praticamente todos 
os textos, em algum momento, mencionaram a pouca abordagem da 
educação inclusiva encontrada no âmbito dos estudos da primeira in-
fância quando comparada às demais etapas da educação formal.

Diante de tantas pesquisas, como já mencionado, a formação do-
cente é considerada um dos pontos chave para a efetivação da inclusão 
educacional. Para além disso, as expectativas têm sido lançadas na for-
mação continuada e em serviço que valoriza a perspectiva colaborativa. 
Entendemos que as formações docentes, muitas vezes, não contemplam 
as demandas práticas dos professores, e o que existe de fundamentação 
teórica também não tem servido para desenvolver pensamentos críti-
co-reflexivos que contribuam para mudanças nas ações e nas realidades 
das salas de aulas que recebem crianças com necessidades educacionais 
especiais. Somando a isso, direcionar formações somente para os profis-
sionais especialistas revela o quão distante ainda se está da inclusão e de 
uma escola para todos.

Defendemos o encorajamento de formações que desafiem os pro-
fessores a novas interações, que, a partir de situações reais e reflexões 
teórico-críticas, construam novas possibilidades nas práticas pedagógi-
cas, planejamento, avaliação e organização da rotina escolar da e para 
Educação Infantil. É preciso caminharmos para transformações efeti-
vas e de ressignificação do processo inclusivo, pois, como bem elucida 
Nóvoa (1992, p. 26): “A organização das escolas parece desencorajar um 
conhecimento profissional partilhado dos professores, dificultando o in-
vestimento das experiências significativas nos percursos de formação e a 
sua formulação teórica”.

Concluímos este capítulo com a certeza de que não achamos nas 
pesquisas descritas  nem aqui alcançamos uma “receita de bolo” que 
descreva como formar professores. Contudo, acreditamos que há, sim, 
direcionamentos e caminhos que podem ser boas opções de constituição 
de espaços de formação docente com a premissa do trabalho colabora-
tivo, com respeito às demandas do e no cotidiano da Educação Infantil, 
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como lócus de legitimação tanto do conhecimento prático contextuali-
zado quanto do teórico-científico. Intentamos participar da constituição 
e da construção de uma formação continuada que se mostra potente no 
processo de formação profissional docente e no processo de efetivação 
da inclusão escolar e desenvolvimento infantil.
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As reflexões e os debates a respeito da Educação Inclusiva no 
Ensino Superior crescem à medida que as legislações nacionais e as con-
ferências internacionais assumem a importância de garantir a educação, 
por meio do acesso e da permanência no Ensino Superior dos alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habili-
dades/superdotação, público-alvo da Educação Especial.

Entretanto, como afirmam Pletsch e Leite (2017), foi a partir 
de 2008, por meio da propagação da Política Nacional de Educação 
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sertação de Mestrado da primeira autora defendida em 2018 e também por 
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Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que ocorreu a amplia-
ção da Educação Especial Inclusiva desde a Educação Infantil até o 
Ensino Superior. Desde então, as universidades federais vêm passando 
por transformações estruturais e políticas com a finalidade de garantir a 
acessibilidade e a inclusão no Ensino Superior.

Nesse sentido, pesquisas desenvolvidas no Observatório de 
Educação Especial e Inclusão Educacional (ObEE), da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), têm objetivado contribuir para 
o desenvolvimento de propostas que atendam efetivamente a esse públi-
co específico, garantindo-lhe a inclusão para o acesso, a permanência e a 
conclusão dos estudos nesse nível de ensino.

Vale mencionarmos que, em termos legais, podemos citar docu-
mentos, leis e decretos que contribuíram para o avanço da inclusão de 
pessoas com deficiência no Ensino Superior. Destacamos, no Quadro 1 a 
seguir, documentos importantes e o que eles representam. 

Quadro 1 – Documentos que norteiam a Inclusão no Ensino 
Superior

Ano Documento Disposição

2001 Decreto N° 3.956/2001 Ratifica a Convenção Interamericana 
para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a 
Pessoa Portadora de Deficiência.

2002 Lei N° 10.436/2002 Reconhece a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras. 

2004 Decreto N° 5.296/2004
Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 
10.098/2000, estabelecendo normas 
gerais e critérios básicos para o aten-
dimento prioritário à acessibilidade 
de pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
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2005 Decreto Nº 5.626/2005 Regulamenta a Lei N° 10.436/2002, 
que dispõe sobre o uso e a difusão da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

2006 Decreto N° 5.773/2006
Dispõe sobre regulação, supervisão e 
avaliação de instituições de Educação 
Superior e cursos superiores no siste-
ma Federal de ensino.

2009 Decreto N° 6.949/2009
Ratifica, como Emenda 
Constitucional, a Convenção so-
bre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (ONU, 2006), que asse-
gura o acesso a um sistema educacio-
nal inclusivo em todos os níveis.

2010 Decreto N° 7.234/2010 Dispõe sobre o programa nacional de 
assistência estudantil – PNAES.

2011 Decreto N° 7.611/2011 Dispõe sobre o atendimento educa-
cional especializado.

2015 Lei Nº 13.146/2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência) – LBI.

2016 Lei Nº 13.409/2016 Altera a Lei Nº 12.711/ 2012 e dispõe 
sobre a reserva de vagas para pessoas 
com deficiência nos cursos técnico 
de nível médio e superior das insti-
tuições federais de ensino.

Fonte: Elaborado pelas autoras baseadas em Moreira (2015).

O Governo Federal criou o Programa Universidade para Todos 
(PROUNI), institucionalizado pela Lei Nº 11.096, em 13 de janeiro de 
2005 (BRASIL, 2005). Colocou-se, assim, em evidência, a possibilida-
de de alcance das metas da educação em relação ao acesso ao Ensino 
Superior. Observa-se como principais objetivos na letra dessa política: 
“[...] impedir a mercantilização do Ensino Superior, buscando criar me-
canismos para garantir a qualidade e democratizar o acesso com políticas 
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de inclusão social [...] e fortalecer o vínculo para a consolidação de um 
país democrático e inclusivo” (BRASIL, 2005, p. 1). 

Nesse intuito, a fim de garantir a acessibilidade ao Ensino 
Superior, foi criado, em 2005, pelo então Governo Federal, o Programa 
de Acessibilidade na Educação Superior, conhecido como Programa 
Incluir5. Essa iniciativa alicerçou a criação dos Núcleos de Acessibilidade 
nas universidades federais. Desde então, entre os anos de 2005 e 2011, 
as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) começaram a parti-
cipar dos editais públicos para a liberação dos recursos financeiros com 
a finalidade de institucionalizar ações de políticas de acessibilidade no 
Ensino Superior, por meio dos Núcleos de Acessibilidade (NA), que se 
estruturam, segundo o documento orientador (BRASIL, 2013), como 
vemos a seguir:

Nos seguintes eixos: Infraestrutura os projetos arquitetôni-
cos e urbanísticos das IFES são concebidos e implementados, 
atendendo os princípios do desenho universal. Currículo, 
comunicação e informação – A garantia de pleno acesso, 
participação e aprendizagem das pessoas com deficiência, por 
meio da disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos 
acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistiva e de servi-
ços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de Libras. 
Programas de extensão – A participação da comunidade nos 
projetos de extensão é assegurada a todos e todas, por meio 
da efetivação dos requisitos de acessibilidade. Programas de 
pesquisa – O desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, 
abrangendo as inúmeras áreas do conhecimento tem sido im-
portante mecanismo para o avanço da inclusão social das pes-
soas com deficiência, quando se fundamenta no princípio da 
transversalidade, do desenho universal e no reconhecimento 
e valorização da diferença humana, compreendendo condição 
de deficiência como característica individual. (BRASIL, 2013, 
p. 13).

5 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?itemid=495>. Acesso em: 
7 out. 2019.
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Para garantir essa estruturação, a partir de 2012, o Ministério 
da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e da 
Secretaria de Educação Superior (SESu), passa a apoiar os projetos das 
IFES com aporte de recurso financeiro, diretamente previsto na matriz 
orçamentária das instituições. Cabe destacarmos que o Programa Incluir 
foi finalizado no ano de 2017 e os recursos que eram disponibilizados 
para as IFES por meio dele foram integrados ao Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES).

Na perspectiva de demonstrar a importância dessa proposta para 
garantir a inclusão no Ensino Superior por intermédio dos Núcleos de 
Acessibilidade, apresentamos, a seguir, o Gráfico 1, que mostra o núme-
ro de matrículas de alunos com deficiência na Graduação.

Gráfico 1 – Número de matrículas em cursos de graduação de alunos 
com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento ou Altas 

Habilidades/Superdotação, por tipo de deficiência

Fonte: INEP (2018, n.p.).
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Segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
(INEP) sobre a quantidade de matrículas no Ensino Superior por de-
ficiência, destacamos o maior número para deficiência física, com 
14.449 matriculados; surdocegueira, com 139 matriculados; e síndrome 
de Rett, com o menor número de 123 matriculados. Ainda, segundo o 
INEP, entre 2009 e 2017, 38.272 alunos com deficiências ingressaram 
no Ensino Superior. Os resultados do último Censo Demográfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que ocorreu em 
2010, apontaram 45.606.048 milhões de pessoas que declararam ter pelo 
menos uma das deficiências investigadas, correspondendo a 23,9% da 
população brasileira. Dessas pessoas, 38.473.702 se encontravam em 
áreas urbanas e 7.132.347, em áreas rurais. Vale mencionarmos que o 
Censo Demográfico ocorre aproximadamente de dez em dez anos e a 
próxima coleta de dados está prevista, segundo o IBGE, para acontecer 
entre os meses de agosto e outubro de 2020. 

Nesse contexto, a nossa pesquisa apresenta uma análise da 
Inclusão no Ensino Superior na região Sudeste, inserida em dois projetos: 
o primeiro, intitulado A escolarização de alunos com deficiência intelec-
tual: políticas públicas, processos cognitivos e avaliação da aprendizagem6; 
o segundo projeto, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Márcia Denise Pletsch, se 
intitula Acessibilidade e Inclusão no Instituto Multidisciplinar/UFRRJ: em 
foco a implementação do Núcleo de Inclusão no Ensino Superior7. 

6 Vinculado aos programas de Pós-Graduação de três universidades: a 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), tida como a instituição 
sede, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Márcia Denise Pletsch; a Universidade 
do Vale do Itajaí (UNIVALI), cuja coordenação está sob comando da Prof.ª Dr.ª 
Regina Célia Linhares Hostins; e a Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), que tem como coordenadora a Prof.ª Dr.ª Geovana Mendonça 
Lunardi Mendes, financiado pelo Programa Observatório de Educação, fo-
mentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(OBEDUC/CAPES).

7 O projeto integrou a pesquisa em rede Acessibilidade no ensino superior: da 
análise das políticas públicas educacionais ao desenvolvimento de mídias ins-
trumentais sobre deficiência e inclusão, igualmente financiado pelo programa 
Observatório da Educação da CAPES.
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Também apresentaremos, neste texto, dados de uma pesquisa de 
Mestrado que está sendo realizada na Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), por meio do seu Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
– NAIRural, vinculado ao projeto de pesquisa O custo da oportunidade 
de acesso e permanência ao ensino superior na Baixada Fluminense/RJ 
quando se tem uma deficiência8, sob coordenação geral da Prof.ª Drª. 
Márcia Denise Pletsch. Demonstraremos o número de matrículas de 
alunos, público-alvo da Educação Especial, realizadas na UFRRJ no re-
corte temporal entre o segundo semestre do ano de 2017 e o segundo 
semestre do ano de 2019.

Diante do exposto, este capítulo analisa a inclusão no Ensino 
Superior e o trabalho desenvolvido pelos Núcleos de Acessibilidade nas 
universidades federais da região Sudeste e como se estruturam e funcio-
nam esses núcleos.

Para atingir esses objetivos, seguimos os pressupostos da pes-
quisa qualitativa, para analisar documentos das instituições e respos-
tas dos questionários aplicados e elaborados, em 2015, pelo Prof. Dr. 
Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo9, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, no âmbito do I Congresso Nacional de Inclusão na 
Educação Superior e Educação Profissional Tecnológica. O levantamen-
to foi realizado pela Comissão Permanente de Apoio aos Estudantes com 
Necessidades Educacionais Especiais (CAENE/UFRN)10.

8 O projeto de pesquisa encontra-se em andamento para aprovação pelo 
Comitê de Ética da UFRRJ, por meio do Processo No 23083.044422/2019-38.

9 Desenvolve e orienta pesquisas na área de Educação com ênfase em 
Educação Especial/Inclusiva. Para mais informações, acesse: <http://
cienciaparaeducacao.org/pesquisador/francisco-ricardo-lins-vieira-de-melo/>.

10 A pesquisa seguiu os procedimentos éticos contidos na Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que fundamenta as pesquisas en-
volvendo seres humanos no Brasil (BRASIL, 2012), e teve a anuência formal de 
todos os participantes. Além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
assinado pelos coordenadores dos Núcleos de Acessibilidade.
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Percurso utilizado para a realização da pesquisa

Participaram da pesquisa 19 universidades federais da região 
Sudeste, por meio dos seus respectivos coordenadores dos Núcleos de 
Acessibilidade. Segue a lista das universidades participantes: 

1- Universidade Federal Fluminense (UFF) ‒ Campus dos 
Goytacazes.

2- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO).

3- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
4- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
5- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
6- Universidade Federal de São Carlos (UFScar).
7- Universidade Federal do ABC Paulista (UFABC).
8- Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
9- Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM).
10- Universidade Federal de Lavras (UFL).
11- Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).
12- Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
13- Universidade Federal de Viçosa (UFV).
14- Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).
15- Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
16- Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
17- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
18- Universidade Federal de Alfenas (UFAL).
19- Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).

Lócus da pesquisa

A região Sudeste, conforme dados do IBGE, com extensão ter-
ritorial de 924.511,3 quilômetros quadrados, é a segunda menor região 
do Brasil, sendo maior apenas do que a região Sul. Os estados que com-
põem o Sudeste são: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Possui a maior concentração populacional do território brasileiro, 
conforme pesquisa realizada em 2010 pelo IBGE. Somam 85 milhões de 



129

Pesquisa, Extensão e Formação de Professores

habitantes, 37 mesorregiões e 1.668 municípios, quantidade que corres-
ponde a 42,2% do total nacional. É também a região que tem a maior 
densidade demográfica (87 habitantes por quilômetro quadrado) e o 
mais alto índice de urbanização – 92,1%. A região Sudeste é a princi-
pal responsável pela produção da economia do país, correspondendo a 
56,4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Apesar disso, a região 
apresenta altos índices de violência, e o índice mais elevado é o de de-
semprego. A região Sudeste está em primeiro lugar em matrículas no 
Ensino Superior (público e privado), com mais de 3 milhões ou 47% do 
total, apresentando, em 2014, um crescimento de 4,9% nesse número em 
relação ao ano anterior (IBGE, 2010).

Dados da Educação no Ensino Superior na região Sudeste

 A seguir, apresentamos dados com base no Sindicato das 
Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP), que relatam o número de 
matrículas por estado na região Sudeste. Dessa forma, é possível per-
ceber uma grande distância do estado de São Paulo para os demais. O 
estado do Espírito Santo apresenta o número menor de matrículas. 

Quadro 2 – Número de matrículas no Ensino Superior    
na região Sudeste

Número de matrículas por estado
São Paulo Rio de Janeiro Minas gerais Espírito Santo

1,7 Milhão* 550 Mil* 666 Mil* 118 Mil*

Fonte: Elaborado pelas autoras com base no Sindicato das Mantenedoras de Ensino 
Superior (SEMESP, 2016).*Matrículas em cursos presenciais (2014).

É importante destacarmos que os dados das matrículas da UFRRJ, 
que apresentamos na Tabela 1, foram catalogados a partir do ano de 
2017, após a implantação da Lei No 13.409, de 28 de dezembro de 2016, 
que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos 
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cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de en-
sino (BRASIL, 2016). Essa lei alterou a Lei No 12.711, de 29 de agosto 
de 2012, conhecida como a Lei de Cotas (BRASIL, 2012), incluindo as 
pessoas com deficiência nessa categoria.

Tabela 1 – Nº de matrículas realizadas na UFRRJ no período de 
2017.2 a 2019.2

Período Matrículas realizadas Total
2017.2 19

68
2018.1 20
2018.2 3
2019.1 21
2019.2 5

Fonte: NAIRural (2019).

Na Tabela 1, não foram catalogadas matrículas que possivelmente 
foram trancadas posteriormente. Focalizamos apenas nos números de 
matrículas realizadas durante o período da análise.

Procedimentos da pesquisa 

Foi utilizado um questionário eletrônico, cuja elaboração será 
descrita a seguir, junto aos coordenadores dos Núcleos de Acessibilidade 
das universidades federais. A pesquisa deu-se no ano de 2014, por meio 
de um questionário respondido on-line. Os quantitativos de matrículas 
no Ensino Superior e outros dados dessa época podem ser conferidos em 
Moreira (2018). Considerando os elementos do questionário respondido 
pelos coordenadores, apresentamos no Quadro 3, a seguir, as seguintes 
variáveis: universidades, campus de atuação, documentos institucionais 
sobre inclusão, núcleos implementados e ano de criação.
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Quadro 3 – Características dos Núcleos de Acessibilidade

Universidades/Campus Doc.
Institu-
cional

Núcleos de 
acessibilidade 

implementados

Ano de 
criação 

Universidade Federal São 
João Del-Rei (UFSJ) – 
Campus São João Del-Rei

Sim
Setor de Inclusão 
e assuntos comu-
nitários (SINAC); 
Núcleo de Pesquisa, 
Diversidade e 
Trabalho (NACE); 
Núcleo de Robótica e 
Tecnologia Assistiva

2012

Universidade Federal de 
Alfenas
(UNIFAL-MG) – Campus 
Alfenas – MG

Não Núcleo de 
Acessibilidade e 
Inclusão

2013

Universidade Federal de 
Lavras (UFLA)

Não  Núcleo de 
Acessibilidade da 
UFLA (NAUFLA)

2012

Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (UFVJM) – 
Campus JK/Diamantina 
– MG

Sim
Núcleo de 
Acessibilidade e 
Inclusão NACI 
– UFVJM 

2008

Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) – 
Campus Santa Mônica 
-Uberlândia – MG

Não CEPAE – Centro 
de Ensino, Pesquisa 
e Extensão e 
Atendimento em 
Educação Especial 

2004

Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) 
– Campus Pampulha, 
Saúde, Montes Claros, 
Diamantina – MG

Sim
Comissão Especial 
para definição de 
políticas e ações 
para acessibilidade e 
inclusão de Pessoas 
com deficiência no 
âmbito da UFMG

Criação
2002 
Reestrutu-
ração 
2014
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Universidades/Campus Doc.
Institu-
cional

Núcleos de 
acessibilidade 

implementados

Ano de 
criação 

Universidade Federal 
de Itajubá (UNIFEI) – 
Campus Itajubá – MG

Não Núcleo de 
Acessibilidade da 
(NAUNIFEI)

2014

Universidade Federal de 
Juiz de Fora Campus Juiz 
de Fora -MG (UFJF)

Não Coordenação de 
Acessibilidade 
Educacional Física 
e Informacional 
(CAEFI)

2009

Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) – Campus 
Viçosa Rio Paranaíba 
Florestal – MG

Não
Unidade 
Interdisciplinar de 
Políticas Inclusivas

2014

Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro 
(UFTM) – Campus 
Abadia –MG

Sim Núcleo de 
Acessibilidade da 
UFTM (Núcleo de 
Acessibilidade)

2007

Universidade Federal 
de Ouro Preto(UFOP) 
– Campus Morro do 
Cruzeiro – MG

Sim Núcleo de 
Acessibilidade da 
UFOP (NEI)

2005

Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) – 
Campus Goiabeira

Não Núcleo de 
Acessibilidade na 
UFES (NAUFES)

2011

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 
(UFRJ) – Campus cidade 
Universitária

Sim DINAAC – Divisão 
de Inclusão, 
Acessibilidade e as-
suntos Comunitários 

2011

Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) – Campus 296/
Reitoria

Não Grupo 
Interdisciplinar de 
Educação Inclusiva 
Internacional (GIEI)

2013

Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) – Campus Nova 
Iguaçu

Sim Núcleo de Inclusão 
de Ensino Superior 

2014
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Universidades/Campus Doc.
Institu-
cional

Núcleos de 
acessibilidade 

implementados

Ano de 
criação 

Universidade Federal 
Fluminense (UFF) – 
Campus Campos dos 
Goytacases

Sim
Divisão de 
Acessibilidade 
e Inclusão 
– SENSIBILIZA

2012

Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) – 
Campus São Carlos

Não INCLUIR: Núcleo 
de Acessibilidade da 
UFSCar

2008

Universidade Federal do 
ABC (UFABC) – Campus 
Santo André e São 
Bernardo do Campo

Sim
Seção de 
Acessibilidade

2013

Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP) 

Sim Núcleo de 
Acessibilidade e 
Inclusão (NAI)

2008

Fonte: Elaborado pelas autoras conforme dados dos questionários.

Com base nos dados do quadro apresentado, percebemos que 
todas as universidades têm um setor que busca atender aos alunos com 
deficiência. Das 19 universidades, a UFSJ apresentou três setores para 
atender ao público-alvo da Educação Especial; dez NA possuem docu-
mento institucional que dispõe sobre a inclusão na universidade; sete não 
tem nenhum documento; e duas relataram não saber essa informação. 
Os anos de criação dos NA se estendem de 2002 até 2014. Destacamos 
a UFMG, que criou o NA em 2002 e relatou ter sido reestruturado em 
2014.11 No Quadro 4, a seguir, trazemos dados que tratam da organiza-
ção dos NA dentro da esfera estrutural e administrativa.

11 Dessa forma, reiteramos a importância de o Programa Incluir na reestruturação de 
alguns NA que contaram com a participação nos editais lançados pelo programa 
nos anos de 2005 a 2011, como relata Melo (2015, p. 274). Esse avanço também 
se dá devido à garantia de políticas que asseguram a plena acessibilidade desses 
alunos ao Ensino Superior (BRASIL, 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011).
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Quadro 4 – Organização dos Núcleos de Acessibilidade

 Características Quantidade
O Núcleo de Acessibilidade está 
vinculado a que unidade da 
instituição?

Pró-Reitoria de 
Graduação
Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis 
Reitoria 
Outra 

3
7
1
8

O entorno do NA possui acessibi-
lidade física (rampas, passarelas, 
parada de ônibus, entre outros) 
para as pessoas com deficiência? 

Sim
Não
Parcialmente 

7
1
11

O espaço interno do Núcleo de 
Acessibilidade oferece condições de 
acessibilidade física?

Sim
Não
Parcialmente

10
2
7

O Núcleo de Acessibilidade possui 
atendente ou membro da equipe 
treinado na Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS?

Sim
Não
Parcialmente

13
6
0

Profissionais que compõem o 
Núcleo de Acessibilidade

Pedagogo
Psicopedagogo
Tradutor e intérprete de 
LIBRAS
Guia-intérprete
Instrutor de LIBRAS
Revisor Braille
Transcritor Braille
Psicólogo
Assistente social
Outros

9
2
42
00
8
1
1
9
11
18
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 Características Quantidade
Público-alvo atendido pelo Núcleo 
de Acessibilidade

Estudantes com 
deficiência
Transtornos Globais do 
Desenvolvimento
Altas Habilidades/
Superdotação 
Outros

19
10
7
9

Âmbito de atuação (nível de ensi-
no) que o Núcleo de Acessibilidade 
presta apoio aos estudantes.

Graduação 
Pós-Graduação 
Ensino Técnico 
Outros

19
15
2
6

Âmbito de atuação (modalida-
de de ensino) que o Núcleo de 
Acessibilidade presta apoio aos 
estudantes.

Ensino presencial 
Ensino a distância

19
7

O Núcleo de Acessibilidade possui 
parceria com algum setor da ins-
tituição para desenvolvimento de 
ações em prol da inclusão de estu-
dantes público-alvo da Educação 
Especial?

Sim 
Não

5
14

O Núcleo de Acessibilidade possui 
parceria extra institucional para 
desenvolvimento de ações em prol 
da inclusão de estudantes público-
-alvo da Educação Especial?

Sim
Não

10
9

O Núcleo de Acessibilidade pos-
sui unidade orçamentária própria 
para desenvolvimento das ações 
propostas? 

Sim
Não
Não sei informar 

10
8
1

Fonte: Elaborado pelas autoras conforme dados dos questionários.

Nesse quadro, vemos logo no início a ligação dos NA às unidades 
da instituição, oito relataram estar ligadas a outras unidades dentro da 
universidade que não sejam a Reitoria e as Pró-Reitorias de Graduação 
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e assuntos estudantis. O questionário apresenta duas perguntas sobre 
a acessibilidade: uma sobre acessibilidade no entorno da universida-
de (rampas, passarelas, paradas de ônibus, entre outros) e outra sobre 
a acessibilidade dentro dos espaços dos núcleos. Nessa perspectiva, 
consideramos como acessibilidade alguns conceitos12 apresentados no 
Decreto No 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

Ao analisarmos os dados que falam sobre acessibilidade nos espa-
ços, percebemos que nem todas têm ofertado essa condição de acessibili-
dade para os alunos com deficiência. Das universidades participantes, 11 
relataram ter parcialmente acessibilidade em torno da universidade; dez 
NA ofertam acessibilidade nos espaços físicos internos; sete informaram 
que parcialmente; e três não oferecem. 

Na questão que cita a presença de um atendente com Libras, 13 
têm pessoal capacitado com Libras. Sobre a composição dos profissio-
nais que fazem parte da equipe dos NA: 42 são tradutores e intérpretes de 
Libras, oito são instrutores de Libras, oito pedagogos, nove psicopeda-
gogos, 11 assistentes sociais, dois profissionais ligados ao Braille, sendo 
um instrutor e outro revisor. Algumas universidades relataram ter ou-
tros profissionais ligados ao NA, entre eles, assistentes administrativos, 
professores de Educação Física e outras licenciaturas.

Estudantes atendidos pelos Núcleos de Acessibilidade por deficiência

No Gráfico 2, a seguir, vemos a quantidade de alunos atendidos 
pelos NA classificados por suas especificidades nas universidades par-
ticipantes da pesquisa. No gráfico, vemos as especificidades atendidas: 
deficiência auditiva; surdez; deficiência visual; surdocegueira; cegueira; 
deficiência física; deficiência intelectual; deficiência múltipla; Asperger; 
altas habilidades/superdotação e outras.

12 O Decreto N° 5.296/2004 também menciona o conceito de Desenho Universal 
como “[...] concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender si-
multaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométri-
cas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos 
elementos ou soluções que compõem a acessibilidade” (BRASIL, 2004, n.p.).
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 Gráfico 2 – Alunos com deficiência atendidos pelos Núcleos de 
Acessibilidade na Região Sudeste

 Fonte: Elaborado pelas autoras conforme dados dos questionário.

O maior número de deficiências contempladas pelos núcleos 
são: deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência física. A UFMG 
atende à maior quantidade de deficientes visuais e de deficientes físi-
cos. A UFSCar atende o maior número de deficientes auditivos; a UFF 
atende o maior número de cegos. As deficiências com menor número 
de atendimento foram a deficiência múltipla e Asperger (TEA); não 
há surdocego em nenhuma das universidades participantes. Quando 
analisamos os dados por universidade, constatamos o maior número de 
alunos atendidos na UFMG; e o menor, na UNIRIO. Na UNIFESP, ne-
nhum aluno tem atendimento. No questionário, os participantes tiveram 
a opção de marcar “outros”. Assim, temos um número expressivo de 119 
alunos a que os NA atendem, entre eles alunos com dislexia, TDHA e 
dificuldades de aprendizagem. É importante refletirmos sobre a inclu-
são do público-alvo da Educação Especial no Ensino Superior, conforme 
documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, como vemos a seguir:
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[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando 
os sistemas de ensino para promover respostas às necessida-
des educacionais especiais, garantindo: Transversalidade da 
educação especial desde a educação infantil até a educação 
superior [...] Continuidade da escolarização nos níveis mais 
elevados do ensino. (BRASIL, 2008, p. 10).

A seguir, apresentamos os dados do quantitativo de alunos aten-
didos pelos NA. O Gráfico 3 mostra os números apresentados por esta-
do, conforme questionário respondido pelos coordenadores.13

Gráfico 3 – Quantitativo por Estado de alunos atendidos 
pelos NA

Fonte: Elaborado pelas autoras conforme dados dos questionários.

13 Os resultados apontam para uma diferença grande do estado de Minas Gerais. 
Para os outros estados, é importante relatarmos que participaram da pesquisa 
uma universidade do Espírito Santo, três universidades de São Paulo, quatro 
universidades do Rio de janeiro e 11 universidades do Estado de Minas Gerais. 
Entretanto, os maiores números individuais de alunos atendidos foram nas 
universidades de Minas Gerais.
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Ações e recursos utilizados pelos Núcleos de Acessibilidade

As ações promovidas e os recursos ofertados pelos núcleos cau-
sam grande impacto na permanência dos alunos na universidade. Assim 
sendo, o olhar para essa questão deve ser minucioso e criterioso. Melo 
(2015) relata como foram importantes as ações e as implementações 
dentro da IFES em que ele atua. 

Na Tabela 2, a seguir, apresentamos os dados assinalados pelos 
coordenadores, destacando os recursos tecnológicos que são disponibi-
lizados pelos NA.

Tabela 2 – Serviços de tecnologias assistivas disponibilizados pelos 
NA

Serviços e Recursos de Tecnologia Assistiva Não Sim,
insufi-
ciente 

Sim,
sufi-
ciente

Tradutor e intérprete de Libras 4 13 2
Instrutor de Libras 12 6 --
Guia-intérprete 18 -- --
Revisor de Braille 14 4 2
Transcritor de Braille 14 2 2
Material em Braille 6 8 4
Material em Áudio 7 10 1
Material didático em Libras 9 7 1
Material em formato impresso em carácter 
ampliado

8 6 5

Material pedagógico tátil 6 8 4
Material didático digital acessível 6 8 5
Recursos de acessibilidade à comunicação 5 12 2
Recursos de informática acessível 1 13 4
Recursos para mobilidade 6 10 3
Mobiliário escolar acessível 11 7 1
Transporte acessível no âmbito da instituição 12 5 2

Fonte: Adaptado pelas autoras com base em Pletsch e Melo (2017).
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Embora haja serviços de tecnologias assistivas disponibilizados 
pelos Núcleos de Acessibilidade, os resultados apontam que, na maioria 
dos casos, as tecnologias assistivas ainda não são ofertadas ou não são 
suficientes para atender a esse público específico. Isso é um indicativo de 
que esses recursos ainda carecem de ampliação para garantir a acessibi-
lidade desses sujeitos.

Considerações 

Pensar a inclusão no Ensino Superior significa romper com o 
ideário presente na academia científica de que o aluno com deficiência 
não está apto para enfrentar uma sala de aula universitária e de que os 
professores não estão preparados para recebê-lo, tampouco que a uni-
versidade não tem estrutura e adaptações para atendê-lo. 

A crescente chegada dos alunos com deficiência ao Ensino 
Superior é resultado do processo de expansão desse nível de ensino no 
Brasil, como afirma Saraiva (2015). Dessa forma, evidencia-se a impor-
tância dos Núcleos de Acessibilidade nas universidades para atender a 
esse público, garantindo-lhes a acessibilidade e a inclusão nos níveis su-
periores de ensino.

Consideramos que é importante destacar alguns pontos positivos 
da análise dos dados, como discorreremos a seguir. Todas as universida-
des da região Sudeste que participaram desta pesquisa têm Núcleos de 
Acessibilidade e fazem um trabalho de atendimento ao público-alvo da 
Educação Especial e, em alguns casos, atendem a outros tipos de neces-
sidade, e profissionais que atuam na universidade.

Os Núcleos de Acessibilidades têm um papel importante den-
tro da universidade, apesar dos percalços, suas ações permeiam bar-
reiras e impedem a evasão dos alunos com deficiência. Nesse sentido, 
das 19 universidades participantes da pesquisa, dez têm documentos 
institucionais sobre inclusão, promovendo a consolidação das ações.

Houve a criação de cursos alternativos para os alunos com defi-
ciência: curso de Libras; curso preparatório para o Exame Nacional do 
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Ensino Médio (ENEM); lançamento do edital da bolsa de apoio ao estu-
dante com deficiência, gerida pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PROAES); e criação de projetos, como o Projeto de extensão em interfa-
ce com a pesquisa para formação do policial militar para o atendimento 
à pessoa com deficiência.

Os desdobramentos e as conquistas apresentadas evidenciam o 
comprometimento e a seriedade com que os coordenadores dos Núcleos 
de Acessibilidade conduzem a gestão dos cargos que ocupam. Mediante 
o exposto, podemos citar algumas sugestões de melhorias encontradas 
nas respostas dos coordenadores, a saber: equipe técnica adequada e que 
atenda a todas as especificidades dos alunos com deficiência; envolvi-
mento dos gestores das diversas Pró-reitorias Acadêmicas, de Assistência 
Estudantil e de Infraestrutura; atualização e/ou fomentação da legisla-
ção institucional para inclusão na universidade; eliminação de barreiras 
ainda existentes nas universidades; dar voz aos alunos com deficiências e 
coordenadores sobre suas demandas e necessidades; aumento de recur-
sos para os Núcleos de Acessibilidade e a construção de parcerias. 

Vale salientarmos que identificamos diferentes ações e organiza-
ções dos Núcleos de Acessibilidade. A disparidade nas ações leva-nos a 
refletir que faltam diretrizes operacionais para o funcionamento dos NA. 
A implementação dessas diretrizes aumentaria o progresso da organiza-
ção e, como estratégia, a parceria e a colaboração entre os coordenadores 
dos NA. Desse modo, fica evidente a necessidade de articulação entre os 
Núcleos de Acessibilidade. 

Concluímos que esse mapeamento fundamenta este estudo e suas 
prováveis contribuições para a comunidade acadêmica. Entendemos que 
a inclusão no Ensino Superior é um trabalho a longo prazo e de muitas 
parcerias. Assim sendo, o envolvimento de todos contribuirá para que o 
aluno com deficiência tenha sucesso em sua trajetória acadêmica.

Acreditamos que essa abordagem pode trazer reflexões impor-
tantes no que tange à inclusão de pessoas com deficiência no Ensino 
Superior; sobretudo, acerca das políticas de inclusão e da atuação dos 
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Núcleos de Acessibilidade nas universidades. Dessa maneira, optamos 
por trazer dados da pesquisa realizada em 2014 e dados específicos de 
uma pesquisa realizada em 2019.

É pertinente ressaltarmos que a pesquisa realizada em 2014, 
aqui apresentada, ocorreu antes da Lei No 13.409, de 28 de dezem-
bro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com de-
ficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições 
federais de ensino. Diferentemente, a pesquisa realizada especificamente 
no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (NAIRural) apresenta dados das matrículas efetua-
das após a implementação da lei mencionada. Consideramos que essa 
proposta pode ser uma prerrogativa capaz de fomentar novos olhares e 
novas investigações que discorram sobre a inclusão do público-alvo da 
Educação Especial no Ensino Superior. Além disso, estimular o aprofun-
damento de estudos e o desenvolvimento da visão crítica sobre as ações 
afirmativas, deliberadas a partir da Lei de Cotas.
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RELAÇÕES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEm 
NO ATENDImENTO PEDAGÓGICO DOmICILIAR

sheila venancia da silva vieira1

As crianças pedem para brincar, ir à escola e ter amigos, mas 
quem escuta esse pedido? Pedem para brincar, ir à escola e 
ter amigos porque pedem atenção à dimensão vivencial de 
sua experiência de adoecer e ser hospitalizada e não só às 
dimensões biológicas ou psicológicas de seu adoecimento 
e hospitalização. A dimensão biológica pode ser atendida 
por meio da tecnologia médica e de enfermagem tradicio-
nal, como também a dimensão psicológica pode ser ouvida 
por meio do psicodiagnóstico, mas a dimensão vivencial 
não pode ser diagnosticada, só pode ser sentida junto com 
a criança, quando nos medimos por ela, quando nos per-
mitimos escutar seus processos afetivos e cognitivos, ob-
servamos suas interações e suas produções, mediamos suas 
construções e interpomos convites a que produza conosco. 
(CECCIM, 2010, p. 10).

Atuar e intervir, de forma significativa e com suporte científico 
sólido, constitui-se como busca pela incorporação de sentidos e eficá-
cia à prática docente e está entrelaçada à trajetória profissional e aca-
dêmica de cada pessoa que se compromete com uma perspectiva edu-
cacional focada na aprendizagem de todos e todas, sem distinções ou 
condicionantes. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc). Professora da rede mu-
nicipal do Rio de Janeiro e da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC). 
E-mail: sheilavenancia@gmail.com
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Nesse sentido e considerando a base teórica que sustenta as 
ações do Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional 
(ObEE), nosso vínculo como integrante e colaboradora, desde o ano 
de 2012, vem possibilitando a reafirmação e a renovação do compro-
misso com o direcionamento do olhar investigativo para o processo de 
escolarização que envolve alunos com deficiência na Educação Básica 
e para além dela. As discussões e as fragilidades percebidas ao longo 
da execução dos inúmeros projetos de pesquisas, seminários e ativida-
des de extensão instigaram questões acerca dos caminhos encontrados 
pelas redes de ensino para garantir os direitos educacionais das pes-
soas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação2. 

O presente capítulo insere-se no escopo desta coletânea, por sua 
proposta de repensar a interação de dois complexos processos: o ensino 
e a aprendizagem de alunos que estão em idade escolar obrigatória, que 
vivenciam condições impeditivas de frequência presencial às escolas 
por questões de saúde e/ou psicossociais. Denominado Atendimento 
Pedagógico Domiciliar (APD), pode ser compreendido como um viés 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma vez que ressig-
nifica a percepção das características pessoais, com foco na construção 
de estratégias oportunas de pleno acesso ao currículo e conhecimen-
to escolar, com equanimidade e fomento à construção de autonomia e 
de independência. E, ainda, por apresentar peculiaridades importantes 
em sua efetivação, visto que se realiza exclusivamente em ambiente do-
miciliar, mediante o deslocamento e a atuação docente na residência 
do indivíduo.

2 Um dos objetivos abordados nas discussões do Fórum Permanente de 
Educação Especial da Baixada Fluminense, projeto desenvolvido desde o ano 
de 2015, no âmbito do Programa Observatório da Educação da CAPES, que 
envolve profissionais da Educação das duas universidades públicas da Baixada 
Fluminense (UFRRJ e UERJ- Campus de Duque de Caxias) e os gestores da área 
de Educação Especial das redes de ensino da região. Projeto registrado sob o 
Processo nº 23267.000001/2017-85.
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Desse modo, este texto surge a partir da dissertação de 
Mestrado da autora, intitulada Estudo de caso sobre a implementação 
do Atendimento Pedagógico Domiciliar em Belford Roxo/RJ (VIEIRA, 
2017), inserida no projeto de pesquisa “A escolarização de pessoas com 
deficiência intelectual: políticas públicas, processos cognitivos e avalia-
ção da aprendizagem”, que contou com financiamento do Edital Apoio 
a projetos de pesquisa na área de humanidades/2011 da Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
– FAPERJ (Processo nº 110.061/2012) e do Programa Observatório da 
Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES (Edital 49/2012).

Desloca-se o foco sobre a etapa de implementação da política pú-
blica que ampara o APD, no bojo das ações desenvolvidas pela Equipe 
de Educação Especial do Município de Belford Roxo, que, à época, pro-
cedia tal movimento. Realizou-se a tringulação dos resultados da cole-
ta bibliográfica e documental, acrescida do tratamento de informações 
dos microdados do Censo Escolar e a análise de entrevistas semiestru-
turadas realizadas com os profissionais envolvidos na implementação 
do APD, em Belford Roxo. Os resultados, além de revelar fragilidades 
estruturais sistêmicas, insipiência dessa área, como campo de estudo, 
fomentou a proposição de diretrizes norteadoras para esse serviço edu-
cacional, voltando a atenção às especificidades e às demandas dos dis-
centes em APD, no município lócus da pesquisa de base. 

O texto que segue, na “esteira” da formulação de políticas so-
ciais e educacionais que direcionam ações responsivas às concepções 
da educação inclusiva, está amparado nos pressupostos teóricos defen-
didos por Pletsch (2012, 2014), Kassar (2001), Redig (2015) e Rolim 
(2015), dentre outros. Fundamentamo-nos na abordagem metodológi-
ca qualitativa do tipo Estudo de Caso, em busca de explicitar o quanto 
as relações de ensino e de aprendizagem em contextos diferenciados de 
escolarização, como o encontrado no APD, permanecem cercadas por 
tensões, contradições e desafios.
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Políticas públicas educacionais e    
Atendimento Pedagógico Domiciliar

A partir da definição do APD, segundo a publicação do Ministério 
da Educação (MEC), o Atendimento Pedagógico Domiciliar é o atendi-
mento educacional que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente de 
problema de saúde que impossibilite o educando de frequentar a escola 
ou esteja ele em casas de passagem, casas de apoio, casas-lar e/ou outras 
estruturas de apoio da sociedade (BRASIL, 2002).

Com base nas orientações da Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEPEI (BRASIL, 
2008) e diversos outros referenciais teóricos educacionais (BRASIL, 
1996, 2001, 2013, 2015), os sistemas devem promover ações que con-
templem as especificidades de todos os alunos, garantindo, dessa forma, 
por meio da transformação estrutural e cultural, que não sejam restritas 
as oportunidades disponibilizadas a qualquer discente, contemplando, 
de forma implícita, estudantes acompanhados em APD.

Na prática, o APD é uma ação pedagógica que reconhece e exalta a 
cidadania dos alunos, amplia o direito ao convívio e dignidade, por meio 
de propostas educacionais e projetos de ensino marcados pela transfor-
mação temporária do espaço de moradia em um ambiente de ensino
-aprendizagem. Em outras palavras, se a situação do aluno o impede de 
ir à escola, ele não é privado das oportunidades de escolarização, que se 
efetivam na ambiência do espaço de residência do aluno, em um cenário 
pedagógico, mediado pela intervenção docente intencional e planejada. 
Direcionado a um público amplo, estende-se para além dos sujeitos con-
templados pela Educação Especial, pois também está à disposição dos 
alunos doentes, com agravamento dos quadros de saúde ou em situações 
transitórias ou permanentes de impossibilidade de frequentar as escolas 
comuns das redes de ensino.

De forma abrangente, a escola “inclusiva” pressupõe o acesso, a 
permanência, a participação e a aprendizagem de todos os alunos, irrestri-
tamente, e seu foco volta-se à superação e ao deslocamento das barreiras 
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que se interpõem entre o sujeito e a construção do seu conhecimento. 
Contudo, Pletsch (2014, p. 77) chama atenção para um dado relevante, 
pois: “O debate no país em torno da educação inclusiva tem se restrin-
gido, predominantemente, à área de Educação Especial e ao processo de 
inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais”.

A autora, em estudo anterior (PLETSCH, 2012), já alertava para 
o quanto as ideias permeadas pela consigna da educação inclusiva estava 
sendo balizada pela atenção às demandas de pessoas que se constituem 
como público-alvo da Educação Especial, deixando à margem, em certo 
modo, os demais segmentos sociais aos quais se destina, reduzindo o 
princípio básico da educação inclusiva como direito de todos os alunos.

Após o ano de 2015, sob a repercussão trazida pela Lei Brasileira 
de Inclusão (BRASIL, 2015) e sua organização normativa e regulatória, a 
sociedade, sobretudo, a escola inclusiva, é pressionada a reconfigurar-se, 
uma vez que é espaço impactante e influenciador direto da construção 
de independência, autonomia e qualidade de vida de pessoas com ou 
sem deficiência. O novo paradigma que conclama o olhar sobre sujeitos 
com base na concepção dos direitos humanos reafirma que há associa-
ções e reflexos diretos resultantes da equação entre características pes-
soais e limitações do ambiente.

Duarte (2004) salienta a questão prática de promoção dos direi-
tos pelo viés social, visto que, em situações específicas e/ou em se tra-
tando de populações vulneráveis, garantias legais apenas são acessadas, 
por intermédio da ampliação da ação do Estado, mediante efetivação de 
políticas públicas. Assim sendo, corroboramos a ideia de que a execução 
dos programas constitucionalmente delineados, ou dos sistemas públi-
cos necessários à concretização dos direitos sociais, se fazem por meio 
de um conjunto de atos que podem adquirir as mais diferentes formas.

Nesse ponto, cabe uma análise do entre lugar destinado ao 
APD, porquanto a atual organização política educacional estabeleceu, 
de acordo com Kassar (2001), um “caminho único”: a matrícula em 
classe comum e o apoio de AEE para complementar ou suplementar a 
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escolaridade. No entanto, para alcançar a diversidade de sujeitos, a au-
tora defende que seja necessário considerar os múltiplos determinantes 
da materialização de uma normativa pública, visto que uma única dire-
triz não atende a multiplicidade populacional que compõe o universo 
educadional. 

Redig e Souza (2016) reiteram a necessidade de olhar com mais 
cuidado para a estrutura e o funcionamento do AEE na modalidade do 
APD, diante de algumas peculiaridades, considerando as diretrizes polí-
ticas e o papel da escola na construção do processo de escolarização dos 
alunos em suas especificidades. 

Como sociedade, temos responsabilidade em relação a todas as 
crianças e todos os jovens, sobretudo quando se encontram vulneráveis 
em função da gravidade dos problemas de saúde que enfrentam. Ainda 
assim, são sujeitos que preservam o seu direito à entrada, à permanência 
e à construção de conhecimentos escolares e não podem estar alijados 
dos sistemas de ensino, em função das mazelas de natureza estrutural, 
financeira e/ou humana (REDIG, 2015).

A aproximação do AEE e do APD está implícita nesse cenário, por 
intermédio da concepção de uma escola que visa o desenvolvimento de 
respostas educativas à disposição de todos os alunos, independentemen-
te de suas condições (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007). De igual modo, 
essa correlação assume caráter de suporte à escolarização de um aluno, 
que, semelhantemente à condição dos alunos público-alvo da Educação 
Especial, demanda apoio para a transposição dos obstáculos impostos 
pelo comprometimento de saúde ou psicossocial. Considerando ainda a 
oportunidade disponibilizada à comunidade escolar acerca da constru-
ção de projetos políticos pedagógicos sensíveis à diversidade de sujeitos, 
o que beneficia, em larga escala, todos os atores nesse contexto.

Caminhos metodológicos

Em alusão à opção metodológica, decidimos, no estudo base, se-
guir uma abordagem qualitativa do tipo Estudo de Caso, que concebe o 
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conhecimento como um processo socialmente construído pelos sujeitos 
nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, transfor-
mando-a e sendo por ela transformados (ANDRÉ, 1993). O Estudo de 
Caso, presente na pesquisa educacional a partir de 1980, assumiu o sen-
tido abrangente de focalizar um fenômeno particular, levando em conta 
o seu contexto e as suas múltiplas dimensões (ANDRÉ, 2013), aplican-
do-se perfeitamente a esta pesquisa, pois debruçamo-nos sobre uma 
etapa bastante específica e sem parâmetros comparativos, marcada pela 
implementação e pelas dimensões de um serviço educacional.

Em atenção à metodologia, procedemos à fase exploratória e pre-
liminar, realizando coleta bibliográfica e documental referente ao APD. 
Assim, identificamos 13 resultados provenientes da exploração dos ban-
cos de dados e dos sítios virtuais, além de dados empíricos de produções 
científicas realizadas entre os anos de 2006 e 2015. 

Em etapa subsequente e tomando como base o mesmo recorte 
temporal, consideramos as informações disponíveis na base de micro-
dados do Censo Escolar, acessadas no endereço eletrônico do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
Essas informações, registradas anualmente por todas as instituições de 
ensino, indicam uma média de 53.584 alunos matriculados oficialmente 
entre os anos de 2006 e 2015, sinalizados como em situação de atendi-
mento escolar realizado especificamente em domicílio no Brasil. 

Complementando os procedimentos de coleta de dados, fizemos 
entrevista individual e semiestruturada com os membros das três catego-
rias profissionais implicadas no processo, a saber: a gestora da Educação 
Especial do municícpio de Belford Roxo/Rio de Janeiro, a equipe pe-
dagógica implementadora e a professora que realizava propriamente o 
APD, à época.

Passando aos procedimentos de análise dos dados, utilizamos 
os pressupostos indicados por Bardin (2011), quando aponta o desdo-
bramento da análise temática de conteúdo em três etapas: a pré-análise 
(leitura flutuante, demarcação do que seria analisado; formulação das 
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hipóteses e dos objetivos; e preparação do material, para facilitar a mani-
pulação da análise); a exploração do material ou codificação (definidas as 
unidades de análise); e o tratamento dos resultados obtidos/interpretação.

O município lócus da pesquisa mostrou-se profícuo para o estu-
do, por vivenciar as questões que permeiam a implementação do APD 
durante o tempo da pesquisa. É importante destacarmos que a rede já 
era composta por serviços diversos direcionados pelo setor de Educação 
Especial, inserido nas ações da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED/BR). Tal condição evidenciou-se um elemento facilitador para 
as discussões em torno das ações que viabilizam o APD. Desse modo, 
a atenção às demandas pedagógicas de sujeitos em suas especificidades 
não se configuram um panorama estranho às rotinas. A análise docu-
mental revelou-nos que a oferta do APD, inclusive, já estava prevista 
desde 2010, por intermédio de uma deliberação do Conselho Municipal 
de Educação local.

Dialógos da pesquisa com a prática pedagógica

As discussões e os resultados provenientes dos dados coletados e 
descritos no presente recorte impõem-nos um cenário instigante e, ao 
mesmo tempo, desafiador: este estudo revelou pontos graves que resul-
tam em uma triste realidade de invisibilidade das práticas, dos profissio-
nais e, sobretudo assustadora, dos alunos em situação de APD. 

Um primeiro ponto de reflexão dá-se na correlação entre os proces-
sos políticos e as características geográficas do município de Belford Roxo. 
Nessa rede educacional, que foi nosso campo de pesquisa, aproximada-
mente 42 mil alunos matriculados (INEP, 2014), distribuídos em 75 uni-
dades escolares, convivem com extensas e profundas carências no tocante 
à infraestrutura urbana e às questões socioeconômicas. Estas impactam di-
retamente outros serviços oferecidos à população, para além da educação, 
da saúde e da segurança pública, sendo, ainda, atravessadas por elevados 
índices de violência (MONTEIRO; PLETSCH, 2014), os quais reverberam, 
inevitavelmente, em baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
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Padilha (2009) provoca-nos a refletir acerca dos esforços envolvi-
dos na tomada de decisões para implementar ações/serviços educacio-
nais na esfera pública e/ou de interesse coletivo. Além da relevância e da 
continuidade desses movimentos, é fato que as agonizantes vulnerabili-
dades do chão da escola confrontam a sociedade cotidianamente, pela 
busca de respostas que contemplem demandas dos professores, de cada 
aluno, das escolas, em diferentes momentos históricos e em múltiplos 
ambientes, o que é demasiadamente complexo.

As dimensões que se vinculam aos procedimentos estruturan-
tes do APD não se configuram como fragilidades/carências novas e/
ou desconhecidas dos estudiosos do campo educacional, formuladores 
de políticas ou renomados centros acadêmicos. No contexto do APD, 
quando analisamos a formação docente inicial e continuada, a literatura 
especializada, o desenvolvimento de práticas pedagógicas efetivas e sig-
nificativas, entre outras coisas, todos se apresentam como incipientes, o 
que impacta compulsoriamente a oferta e a efetivação do direito humano 
à educação, sobretudo à dos alunos em APD.

A escola existe para propiciar instrumentos que possibilitem o 
acesso ao saber elaborado (saber científico) e, a partir do conhecimento 
sistematizado, é que devemos estruturar o currículo, transformar terri-
tórios e gerar novos espaços, em uma interconexão em que a totalidade 
do sujeito seja alcançada (ROLIM, 2015). Mesmo em casos nos quais os 
prognósticos são de falecimento ou estados degenerativos, ainda assim, 
as intervenções realizadas por meio do trabalho em APD se configuram 
como fator que minimiza situações de baixa autoestima. Rolim (2015) 
afirma que o diálogo entre as instituições responsáveis pela criança em 
tratamento hospitalar tem indicado a precariedade dessa relação, ao 
produzir uma educação marcada por impossibilidades, em que barreiras 
físicas e sociais se escondem sob a máscara da doença e fazem surgir na 
criança o gosto amargo do insucesso. Em outro texto, a autora destaca:

Essa mescla de despreparo e condescendência da escola leva 
ao desperdício do potencial e da vitalidade das crianças e 
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produz uma dor adicional, um senso de inferioridade. O co-
nhecimento escolar não deve ser secundarizado, pois ele pre-
serva vínculos com esferas da cultura e, sobretudo, constitui 
uma fonte de vontade de viver pelo seu valor de futuro proje-
tado. (ROLIM; GÓES, 2009, p. 1).

Em sua rotina, o APD lida com situações genuínas, originadas, 
especialmente, pelo fato de o professor estar deslocado do seu local 
“padrão” de trabalho – a escola. Ali, em frente ao aluno e na casa de 
sua família, durante o exercício da sua função, simultaneamente ressig-
nifica suas práticas, posturas, funcionalidade de recursos e estratégias. 
De igual forma, vivencia, investe, pesquisa e coleta dados sobre formas 
educacionais específicas e diferenciadas, que demonstrem maior ajuste 
ao “saber-fazer”, direcionadas, respeitosamente, apenas e tão somente, 
“àquele aluno”.

Há a questão das condições laborais do professor, tais como: com-
plementação financeira dos custos com recursos pedagógicos específi-
cos, segurança e bem-estar pessoal, tempo e viabilidade dos trajetos e 
dos deslocamentos até a residência dos alunos. Além de quantitativos 
de atendimentos em domicílio em relação à demanda de planejamento 
pedagógico colaborativo necessários às unidades escolares de cada estu-
dante em APD.

A percepção da família, de todo o processo, é outra vertente im-
pactante no trabalho do APD, que vão desde a descrença e não investi-
mento na escolarização do aluno e, por consequência, nas possibilidades 
em função dos prognósticos fatalistas, até a permissão para a entrada 
em domicílio.

A ação docente no APD, observada pelo viés da relação professor-
familiares, concordando com as palavras de Rolim (2015), “edifica” esco-
las onde só existe “doença”, objetivando reafirmar o direito das crianças 
ou jovens de manter seu lugar de aluno, entre outros alunos. A autora re-
lembra que Vigotski (1997) nos chama ao compromisso social de garan-
tir o desenvolvimento educacional da criança, pois, somente por meio 
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do trabalho do grupo social, é possível unir espaços que a própria socie-
dade, escondida na sombra da doença, separou (VIGOTSKI, 1997 apud 
ROLIM, 2015). Em um resumo sensível, a autora ressalta a relação que se 
estabelece pelas pessoas do círculo de convivência desses sujeitos, pois o 
aluno acometido por uma patologia é “julgado” e passa a ser o resultado 
de sua doença, e como tal é nomeado; ocorre, então, a fusão entre doente 
e doença. Por intermédio das aulas em casa, os olhares se modificam, 
tanto do professor à respeito da conscientização do seu papel, quanto do 
círculo de familiares/cuidadores envolvidos, atingindo, ainda, a autoper-
cepção de possibilidades do próprio aluno em APD.

Nesse sentido, Pletsch e Silva (2016) salientam a determinação legal 
para que os sistemas desenvolvam e promovam ações que contemplem 
as especificidades de todos os alunos. Está implicíta a urgência por uma 
transformação estrutural e cultural, que não admita restrição das opor-
tunidades educacionais disponibilizadas aos alunos. Complementando o 
debate, Glat, Pletsch e Fontes (2007, p. 350) destacam que:

Embora a legislação brasileira – na Educação, como em outras 
áreas – possa ser considerada bastante avançada para padrões 
internacionais, a promulgação de leis e diretrizes políticas ou 
pedagógicas não garante, necessariamente, as condições para 
o seu devido cumprimento. A implementação de um sistema 
de Educação Inclusiva não é tarefa simples; para oferecer um 
ensino de qualidade a todos os educandos, inclusive para os 
que têm alguma deficiência ou problema que afete a aprendi-
zagem, a escola precisa reorganizar sua estrutura de funcio-
namento, metodologia e recursos pedagógicos, e principal-
mente, conscientizar e garantir que seus profissionais estejam 
[envolvidos e compromissados com] [...] essa nova realidade. 

Acreditamos que a visão acerca da democratização de estratégias 
que garantam acesso ao conhecimento escolarizado ao longo das últi-
mas décadas, em concordância com Kassar (2016), tem se sustentado 
por uma perspectiva de esperança no potencial da educação como apoio 
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do desenvolvimento humano e econômico. Desse modo, em outras pa-
lavras, a educação foi e é vista como investimento para alavancar a so-
ciedade, não admitindo, sob esta óptica, ninguém “fora do sistema”, o 
que imprime à sociedade compromisso com a elaboração de dimensões 
educacionais instituintes de aprendizagem e desenvolvimento, cumprin-
do, assim, a função da escola.

Considerações finais

A escolarização básica obrigatória no Brasil3 caracteriza-se pela 
atenção específica ao desenvolvimento em uma faixa etária fundamental 
na construção de valores, de limites e de possibilidades. Época em que 
cada movimento é sempre marcado pela curiosidade e pelo involuntário 
desejo de aprender. Por essa razão, a evolução individual ganha forma 
nas experiências de convivência coletiva, que transforma a infância/ado-
lescência em etapas únicas.

Desse modo, o olhar diferenciado e atencioso sobre as questões 
que envolvem alunos afetados pela interrupção deste ciclo natural, em 
função da impossibilidade de ir à escola, consubstancia a responsabili-
dade das famílias, das redes de ensino e da sociedade com algo tão único 
e singular. A defesa ainda se amplia para a concepção de que o aluno que 
recebe o APD seja reafirmado como sujeito a despeito do comprometi-
mento de saúde ou da condição orgânica que o afete, e por acreditar que, 
por meio do acesso ou continuidade dos estudos, não apenas ele possa 
ser favorecido pelo desenvolvimento construído por meio da escolariza-
ção, mas que também tenha a possibilidade de exceder o estigma que o 
esconde por ressaltar o estado de saúde ou a falta dela. 

Diante de tantos aspectos, ratifica-se que a ausência de respostas 
às demandas de crianças ou adolescentes que prescindam do APD pode 

3 A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para a capacidade 
de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto 
em que o sujeito aprende a constituir e a reconstituir a sua identidade, em meio 
a transformações corporais, afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e 
socioculturais, respeitando e valorizando as diferenças (BRASIL, 2013).
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impactar, permanentemente, o desenvolvimento comum a essa faixa etá-
ria. Da mesma forma, questões que envolvem o desenvolvimento aca-
dêmico não podem estar marginalizadas ou subjugadas aos processos 
terapêuticos, pois não possuem relação de disputa ou maior relevância. 
Ambos, paralelamente, cooperam para a constituição ampla dos sujeitos.

Para o sujeito que recebe o APD, dar início ou retomar os estu-
dos significa dar  continuidade ao fluxo natural da vida... Quantos de 
nós sabem o que significa isso? Todos nós temos a responsabilidade em 
colaborar no enfrentamento das diferenças e das contradições que são 
próprias da sociedade, porque são humanas, culturais e históricas; den-
tre elas, o adoecimento e a convalescença.

Na efetivação do APD, as construções possibilitadas pela relação 
entre ensino e aprendizagem ratificam a perspectiva da educação inclu-
siva como direito inalienável de todos. Principalmente, por provocar a 
descoberta de respostas individualizadas às singularidades, combinado
-as com os avanços científicos profícuos ao acolhimento e à valorização 
da diversidade.
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PESqUISAS COm ALUNOS COm DEfICIÊNCIA 
mÚLTIPLA: ANÁLISES SOBRE APRENDIZAGEm, 
DESENVOLVImENTO E ESCOLARIZAÇÃO

Maíra Gomes de souza da rocha1

As questões que nos levaram ao trabalho de pesquisa que será 
relatado neste capítulo surgiram na nossa prática pedagógica com alu-
nos com deficiência múltipla no ensino comum, e posteriormente como 
professora de sala de recursos – Atendimento Educacional Especializado 
– AEE (BRASIL, 2008; 2009). Atuando na rede municipal de ensino de 
Nova Iguaçu com alunos muito comprometidos, tentávamos buscar 
ações pedagógicas que fossem condizentes com suas especificidades de 
desenvolvimento. No entanto, parecia que os esforços eram insuficientes 
mediante às dificuldades para superar limitações, bem como para a efe-
tivação do processo de escolarização.

Em 2012, buscamos o Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc/UFRRJ), 
para aprofundamento teórico, cursando o mestrado sob orientação 
da Prof.ª Dr.ª Márcia Denise Pletsch. Foi assim que ingressamos no 
Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional (ObEE). Até 
então não tínhamos ideia do quanto que estar neste grupo de pesquisa 
seria importante não apenas para a nossa vida acadêmica, mas para que 
pudéssemos nos tornar uma professora pesquisadora.

Na época, a convite da professora Márcia, atuamos na coor-
denação adjunta do projeto A escolarização de alunos com múltiplas 

1 Mestre e Doutora pelo pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc/UFRRJ). 
Professora e Orientadora Pedagógica da rede municipal de educação de 
Duque de Caxias. E-mail: mairagsrocha@gmail.com.
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deficiências em uma escola pública da Baixada Fluminense: formação de 
professores e processos de ensino e aprendizagem (2012-2014), financiado 
pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro – FAPERJ2. Experiência muito importante para a constru-
ção da dissertação do Mestrado, defendida em 2014, e para a aprendiza-
gem sobre a prática e desenvolvimento de pesquisas de campo. 

Também participamos da rede investigativa proposta pelo pro-
jeto A escolarização de alunos com deficiência intelectual: políticas pú-
blicas, processos cognitivos e avaliação da aprendizagem (2013-2017), 
financiado pelo Programa Observatório de Educação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. No con-
texto deste projeto, paralelamente participamos do curso de extensão 
“Processos de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência intelec-
tual”, realizado em 2015, com carga horária de 120 horas, atuando como 
professora e ministrando atividades práticas. Este curso contribuiu para 
a formação continuada de professores de sete redes de ensino da Baixada 
Fluminense e estudantes de graduação da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro. Foi algo compensador fazer parte disso!

A dissertação Processos de ensino e aprendizagem de alunos com 
múltiplas deficiências no AEE à luz da teoria histórico-cultural (ROCHA, 
2014), desenvolvida no contexto das duas pesquisas que relatamos, 
apresentou bases teóricas para melhor compreender os processos de 
ensino e aprendizagem de alunos com deficiência múltipla a fim de 
realizar intervenções adequadas às suas particularidades de aprendiza-
gem e desenvolvimento.

A pesquisa no Mestrado

Realizamos uma investigação qualitativa com base nos pressupos-
tos da pesquisa ação (BARBIER, 2002) em duas salas de recursos mul-
tifuncionais de uma escola pública do município de Nova Iguaçu/RJ. Por 

2 Através do edital nº 31/2012 “Apoio à Melhoria do Ensino nas Escolas Públicas 
do Estado do RJ”.
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meio desta metodologia, buscou-se, em conjunto com as duas professo-
ras dos quatro educandos participantes, alternativas para as dificulda-
des que foram identificadas, assim como oportunizar intervenções que 
contribuíssem para a formação e a prática pedagógica com os referidos 
sujeitos atendidos no AEE. O trabalho de campo se desenvolveu através 
do acompanhamento semanal das práticas desenvolvidas nas salas de re-
cursos multifuncionais, realizando, concomitantemente, encontros com 
as docentes para discussão sobre o que era observado.

Na coleta de dados, foram empregados procedimentos como a 
observação participante com registro em diário de campo, análise de ví-
deos – pautada na abordagem microgenética (GOÉS, 2000) e utilizando 
como instrumento a filmagem – e entrevistas semiestruturadas com as 
professoras envolvidas. 

Como referencial teórico, optou-se pela perspectiva histórico-
cultural, em especial, os pressupostos desenvolvidos por Vigotski. Estes 
têm sido foco dos estudos teóricos no contexto do ObEE desde a sua 
fundação, uma vez que apresentam contribuição ímpar para a discussão 
sobre o desenvolvimento humano e suas peculiaridades.

Pertinente às ações pedagógicas, procurou-se o entendimento de 
como as áreas de tecnologia assistiva e, a partir desta, da comunicação 
alternativa, poderiam ser utilizadas pelas professoras a fim de atender 
às necessidades educacionais de seus alunos3 e, consequentemente, 
contribuir para aprendizagem e desenvolvimento e para aquisição de 
conceitos científicos. 

Os resultados da pesquisa evidenciaram, entre outros aspectos: a 
complexidade do trabalho pedagógico com estudantes com deficiência 
múltipla no AEE; as potencialidades de aprendizagem que estes sujeitos 
apresentam; as possibilidades da utilização de recursos de tecnologias as-
sistivas e da comunicação alternativa, funcionando como instrumentos 
de compensação em benefício dos processos de ensino e aprendizagem; 

3 Mais informações sobre as contribuições dessas duas áreas para o ensino 
podem ser encontradas em Rocha (2014).
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a necessidade de investimentos na formação de professores para a atua-
ção com alunos com este tipo de comprometimento no AEE; urgência de 
maior aproximação das políticas públicas de inclusão escolar da realida-
de dos educandos em questão.

Sobre a deficiência múltipla

É importante ressaltar que entendemos a deficiência múltipla 
como a associação entre duas ou mais deficiências em que a combinação 
entre elas pode acarretar impactos significativos na vida de uma pessoa 
(BRASIL, 2000, 2006, 2016; ROCHA, 2014; ROCHA; PLETSCH, 2015; 
ARÁOZ; COSTA, 2015). 

As análises durante o Mestrado – e posteriormente, no Doutorado 
‒ mostraram que não há consenso sobre a definição desta deficiência. 
Isso se deve ao fato de alguns considerarem que a deficiência múltipla 
não seja a combinação de diferentes deficiências primárias, mas um 
quadro em que uma deficiência inicial foi geradora de outras (ROCHA, 
2014). Por sua vez, há também os que só consideram deficiência múltipla 
se houver necessariamente a ocorrência da deficiência intelectual entre 
as deficiências apresentadas.

A esse respeito, destacamos que, nos estudos realizados nos úl-
timos anos no ObEE, os educandos com deficiência múltipla apresen-
tavam necessariamente associação de deficiências envolvendo a defi-
ciência intelectual (PLETSCH; ROCHA; OLIVEIRA, 2016). Mediante a 
dados como esse, pesquisadores e instituições internacionais (NUNES, 
2001; NICHCY, 2007; BERNARDO, 2010) reconhecem a deficiência in-
telectual como sempre presente num quadro de deficiência múltipla4. 

Por estes motivos, consideramos fundamental continuar inves-
tindo em pesquisa sobre esta modalidade de deficiência. É necessá-
rio conhecer mais suas características e desdobramentos na vida dos 

4 É importante registrar que o conceito oficial brasileiro (BRASIL, 1994, 2016) 
indica categorias de deficiência que podem se associar, não trazendo obrigato-
riedade sobre a presença da deficiência intelectual.
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sujeitos, e assim buscar possibilidades para que tenham sua aprendi-
zagem e desenvolvimento beneficiados. Neste contexto, investigar o 
processo de escolarização de alunos com deficiência múltipla se tornou 
algo imprescindível.

Deficiência múltipla e escolarização

Além da falta de consenso em relação ao conceito, a investigação 
do Mestrado evidenciou escassez de pesquisas sobre a deficiência múlti-
pla, em particular no campo educacional. A respeito da escolarização de 
alunos que a apresentem, a situação piora, havendo bem poucos estudos 
empíricos. Isso se reflete na qualidade questionável das práticas pedagó-
gicas com essa população, pelo menos em nosso país. 

A escolarização de alunos com múltiplas deficiências é rela-
tivamente nova na realidade educacional brasileira (BRASIL, 2002; 
ROCHA; PLETSCH, 2015). Segundo Kassar (1999) e Nunes (2016), o 
desenvolvimento da educação especial no país, bem como as concepções 
e políticas que a nortearam ao longo dos anos, evidenciam a ausência 
de ações específicas aos sujeitos que apresentam este tipo de deficiência. 
Essa ausência abrange também as atuais políticas de educação inclusiva, 
que apesar de nos últimos anos terem propiciado progressos no acesso à 
escolarização, não contemplam diretamente este público. Isso se exem-
plifica no texto da própria Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que não menciona 
de forma explícita a deficiência múltipla (ARAÓZ, 2010). 

Essa questão confirma a situação de distanciamento das políti-
cas de inclusão escolar da realidade dos alunos com deficiência múltipla 
que observamos na pesquisa anterior (ROCHA, 2014). A garantia de 
direitos educacionais deste público fica prejudicada por não haver em 
documentos oficiais5 a menção de questões pertinentes às complexida-

5 Apesar de nos últimos anos terem sido desenvolvidos materiais a respeito da 
deficiência múltipla sobre a sua pertinência como público-alvo do AEE, estes 
ainda são poucos e não são documentos norteadores de políticas públicas.
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des dos casos e peculiaridades que precisam ser priorizadas no processo 
de escolarização.

É importante lembrar que a proposta de educação inclusiva se con-
figura ainda hoje como desafiadora na educação brasileira (PLETSCH; 
MENDES, 2014), devendo contemplar não somente pessoas com defi-
ciência, mas toda a diversidade que por alguma razão está excluída da 
escola. Isso se torna mais evidente quando se trata de sujeitos que, por 
comprometimentos graves em decorrência de seus quadros de associa-
ção de deficiências, nem sempre têm garantidos acesso e permanência 
efetivos na escola, conforme determinam as legislações (ROCHA, 2014). 

Mediante a isso, procuramos refletir sobre a necessidade da efe-
tivação da escolarização para pessoas com múltiplas deficiências, tendo 
em vista as diferentes condições que as instituições escolares possam 
apresentar, demandas sociais e, também, individuais dos sujeitos que 
façam parte deste processo. 

É necessário produzir cientificamente na área da escolarização, 
mas também problematizar esse tema no caso de estudantes com 
deficiência múltipla (ROCHA; PLETSCH, 2019). Essa escolarização 
deve ter o foco voltado para o desenvolvimento dos sujeitos. Algo que 
é mais amplo do que a aquisição de habilidades de leitura e escrita ou o 
progresso na construção de conhecimentos científicos, que geralmente 
são valorizados pela escola e pela sociedade. Observando isso e os resul-
tados da pesquisa realizada no Mestrado, verificamos a pertinência de 
se realizar estudo específico sobre a escolarização e a sua relação com o 
desenvolvimento de educandos com múltiplas deficiências.

Pesquisando a escolarização de alunos com deficiência múltipla

Assim, a investigação de Doutorado (ROCHA, 2018) propôs a 
análise “escolarização-desenvolvimento” de alunos com deficiência múl-
tipla, elencando importante pressuposto da perspectiva histórico-cultu-
ral: os processos de compensação (VIGOTSKI, 1997; 2011). O concei-
to de compensação, de acordo com esta teoria, é um dos pilares para 
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o desenvolvimento. Desenvolvimento que é processo em consequência 
da aprendizagem e, que por sua vez, deve ser consequente do proces-
so de escolarização. 

Essa natureza de desenvolvimento, tão pertinente a qualquer ser 
humano, precisa ser analisada mais profundamente no caso das pessoas 
com graves comprometimentos como as com múltiplas deficiências. 
Nessa perspectiva, o conceito de compensação subsidiou a investigação 
de como a escolarização pode, de fato, contribuir para aprendizagem 
dos alunos que apresentam severos comprometimentos no contexto da 
escola pública brasileira, em particular na região da Baixada Fluminense, 
no Rio de Janeiro. 

Como principal aporte teórico para as análises, a perspectiva his-
tórico-cultural contribuiu, pela proficuidade dos conceitos que apresen-
ta sobre as questões relacionadas à aprendizagem e, em especial, quando 
o desenvolvimento das pessoas ocorre de modo peculiar, como no caso 
das que apresentam deficiência múltipla. Tomamos como principais re-
ferências o próprio Vigotski e estudiosos nacionais e internacionais da 
teoria histórico-cultural.

Tendo em vista especificamente a condição que pode ser apre-
sentada por alunos com deficiência múltipla, o referencial histórico-cul-
tural colaborou na discussão das seguintes questões: como tem se de-
senvolvido a escolarização de alunos com deficiência múltipla? Quais 
as implicações da escolarização para o desenvolvimento desses alunos? 
As peculiaridades de desenvolvimento são contempladas mesmo quan-
do os sujeitos são muito comprometidos? É possível uma escolarização 
que valorize as particularidades destes sujeitos? De acordo com estas in-
dagações, emergiu a questão principal do estudo: como o processo de 
ensino e aprendizagem pode favorecer o desenvolvimento destes sujei-
tos com deficiência múltipla? Foi a partir deste problema que se estru-
turou a pesquisa com o objetivo de analisar processos de escolarização 
desses educandos.
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Metodologia

A pesquisa foi conduzida adotando os pressupostos da pesquisa 
qualitativa com enfoque histórico-cultural. Estes colaboraram para abar-
car a complexidade do público-alvo, bem como das análises realizadas 
(MOLON, 2008). A investigação desenvolveu-se utilizando como me-
todologia um estudo de inspiração etnográfica em educação (ANDRÉ, 
1995; PLETSCH; ROCHA, 2014). 

Após o encaminhamento do projeto ao comitê de ética da univer-
sidade6, iniciamos a pesquisa de campo em duas escolas do município 
de Duque de Caxias/RJ, acompanhando três alunos com múltiplas defi-
ciências (dois matriculados em classe especial e um em ensino comum 
com o suporte da sala de recursos – SR). Utilizando nomes fictícios, se-
guem algumas das características apresentadas pelos sujeitos:

Quadro 1: Informações sobre os alunos participantes

Nomes Idade Escola 
partici-
pante

Turma(s) 
e escola 
em que 
está ma-
triculado

Condições e limitações dos 
alunos

Paulo 10 
anos 

Escola 
1

Classe 
especial 
de defi-
ciência 
múltipla

Aluno com laudo de baixa visão, 
atraso psicomotor, sequelas de 
anoxia perinatal e comportamen-
to sugestivo do espectro autista. 
Ingressou na escola em 2014, en-
caminhado pela Coordenadoria 
de Educação Especial/SME para a 
referida classe. Não oraliza, emi-
tindo alguns ruídos. Não costuma 
interagir, ficando agitado em de-
terminados momentos. 

6 Processo nº 23267.000180/2017-51 – Protocolo 926/2017 aprovado pelo 
Comitê de Ética na Pesquisa (COMEP) da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro.
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Flávia 12 
anos

Escola 
2

Classe 
especial 
de defi-
ciência 
múltipla

Aluna com laudo de atraso neu-
ropsicomotor, apresentando qua-
dro de tetraplegia espástica, atraso 
cognitivo e ausência de oralidade. 
Quadro ocasionado por possível 
erro inato do metabolismo devido 
a aumento dos níveis de amônia 
(diagnóstico em investigação). 
Tem acompanhamento com neu-
rologista, nutrólogo e nutricionis-
ta de hospital federal em municí-
pio vizinho. Buscando auxílio em 
diferentes instituições, a família 
recebe orientação da área da te-
rapia ocupacional, fisioterapia e 
fonoaudiologia. Semanalmente a 
menina faz fisioterapia.

Rodrigo 7 
anos

Escola 
2

1o ano de 
escola-
ridade e 
turma de 
AEE

Aluno com laudo de paralisia 
cerebral, encefalopatia crônica e 
sequela psicomotora indicando 
a necessidade de reabilitação 
motora e cognitiva. A criança 
faz acompanhamentos médicos 
em estabelecimento de saúde do 
município, realizando também 
fisioterapia semanalmente.

Fonte: Informações obtidas com a secretaria da escola e em relatórios nas pastas 
dos estudantes.

É importante ressaltar que a intenção inicial era de acompanhar 
apenas uma escola, mas como não foi encontrado aluno com este tipo 
de deficiência no ensino comum, foi necessário buscar uma segunda. 
Nesta pesquisa de campo, foram empregados como procedimentos: ob-
servação participante (com registros em diário de campo e realização de 
filmagem dos alunos nas escolas) e entrevistas semiestruturadas com as 
docentes dos alunos e equipes gestoras das unidades. 

O estudo vinculou-se aos projetos: A escolarização de alu-
nos com deficiência intelectual: políticas públicas, processos cognitivos e 
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avaliação da aprendizagem (2013-2017)7, já mencionado anteriormente, 
e Escolarização e desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual 
e múltipla na Baixada Fluminense (2015-2019)8. Paralelamente, tam-
bém ocorria o projeto: Desenho universal para a aprendizagem: imple-
mentação e avaliação do protocolo do livro digital acessível (2016-2018)9, 
que também contribuiu com elementos importantes para as análises 
que fizemos.

Resultados e considerações

Nosso estudo mostrou que o acesso à escolarização desses alunos 
é garantido por meio da matrícula, porém não se efetiva completamente. 
Afirmamos isso com base nas dificuldades de chegada e permanência 
no ambiente escolar que ainda persistem e os problemas de frequência e 
de garantia das aulas. Além disso, práticas pedagógicas pouco sistemati-
zadas, não investimento em estratégias diferenciadas de ensino, falta de 
articulação e do trabalho colaborativo entre as docentes, por exemplo.

 As implicações dessa escolarização para o desenvolvimento aca-
bam sendo prejudicadas em decorrência desses fatores que impedem a 
instituição plena da escolarização. Por outro lado, também ainda pesam 
as concepções de que este processo de escolarização se restrinja à socia-
lização, sendo poucas as expectativas de que venha a favorecer o desen-
volvimento de estudantes com comprometimentos severos. Entende-se 
que na escola devam ser desenvolvidos conceitos científicos, porém são 
poucas as ações que remetam a isso, uma vez que não há a compreensão 

7 Teve a sua conclusão em 31 de março de 2017.
8 Financiado pelo Programa Jovem Cientista do Nosso Estado da FAPERJ e pelo 

CNPq, por meio do Edital Ciências Humanas e Sociais de 2015 e Bolsa de 
Produtividade.

9 Para a realização da pesquisa, além dos recursos de uma emenda parlamentar 
(LOA/UFRRJ), contamos também, na primeira fase do projeto, com o apoio 
da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro (FAPERJ), por meio de Edital 4/2016, e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através do edital Ciências 
Humanas de 2015.



172

Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional – ObEE

de como esse processo possa acontecer para todos (PLETSCH; ROCHA; 
OLIVEIRA, no prelo). 

Havendo a intenção de fato propiciar aprendizagens, o desenvol-
vimento de conceitos formais será consequência deste processo. Porém, 
se a proposta de trabalhar conceitos científicos for apenas para que se 
conste, os esforços serão vazios e sem benefícios para o desenvolvimen-
to do sujeito no contexto escolar. Em nossa opinião, isso não se aplica 
apenas para estudantes com múltiplas deficiências, e sim para qualquer 
indivíduo, mas ainda é recorrente que se proponham atividades que su-
bestimam as potencialidades de criação e aprendizagem dos alunos com 
deficiência, como os em questão. Ainda são poucas as implicações da 
escolarização para o desenvolvimento desses alunos e isso não se deve à 
condição dos quadros de deficiência múltipla, mas aos desdobramentos 
que ocorrem pela valorização das limitações em detrimento de potencia-
lidades e possibilidades de desenvolvimento destes estudantes.

A esse respeito, é importante esclarecer que não defendemos que 
o adequado seja ignorar as limitações ou especificidades; ao contrário. O 
que não podemos é nos restringir a isso. Em campo, observamos muitas 
das questões e desafios vivenciados pelos professores, evidenciando a di-
ficuldade de lidar com estas especificidades. Estas precisam ser atendidas 
e por isso devem ser consideradas. Isso vai ao encontro do questiona-
mento que levantamos no início: “As peculiaridades de desenvolvimento 
são contempladas mesmo quando os sujeitos são muito comprometi-
dos?”. Em relação a isso, lembramos que muitas dessas peculiaridades 
indicam a necessidade de suportes que ainda não fazem parte da realida-
de escolar desses sujeitos. 

Por outro lado, também verificamos alguns suportes que até 
estavam presentes, mas que acabavam não sendo bem utilizados para 
que se contemplassem, de fato, as peculiaridades de desenvolvimento. 
Exemplificamos ações equivocadas do atendimento educacional espe-
cializado (AEE), bem como a necessidade de refinar as ações do agen-
te de apoio à inclusão (AAI) para que, no contexto de escolarização no 
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ensino comum, estes suportes possam ser mais efetivos. Em relação às 
classes especiais, verificamos que até mesmo a ação direcionada e espe-
cífica que se faria ao público com deficiência múltipla, acabava por não 
se concretizar em relação ao trabalho qualitativo das especificidades dos 
alunos. Também lembramos das dificuldades nos ambientes de escola-
rização, como inadequações no espaço do ensino comum e problemas 
de estrutura nas próprias salas de aula das classes especiais e na sala de 
recursos, trazendo prejuízos neste sentido.

Sobre a questão “É possível uma escolarização que valorize as 
particularidades dos sujeitos?”, além de considerarmos que esteja atre-
lada à garantia desses suportes que mencionamos, também verificamos 
a importância das práticas pedagógicas neste contexto. Práticas atentas 
à condição dos alunos com estratégias que contemplem seus potenciais 
com certeza mostrarão que, a despeito de todas as dificuldades que 
façam parte desse contexto, é possível propiciar uma escolarização que 
viabilize processos de compensação e corresponda às individualidades 
sem desmerecer o que é coletivo.

Não é nossa intenção tornar os professores os únicos responsáveis 
por isso. De fato, há muitos outros aspectos que também precisam ser le-
vados em consideração (questões sociais e políticas, oferta e articulação 
de serviços, família, condições da escola etc.). No entanto, concordamos 
com Glat e Pletsch (2012) que a transformação das práticas pedagógicas 
já é um elemento de grande valor para que esse processo de escolariza-
ção, atento às particularidades, se constitua. 

Assim, entendendo que a sala de aula, nas riquezas das relações 
que ali se estabelecem e que podem ser incentivadas e valorizadas na 
prática pedagógica, contribui para o desenvolvimento dos sujeitos, até 
mesmo quando as suas particularidades são mais extremas. Por certo 
que isso não pode ser utilizado como desculpa para que as condições 
que ainda não sejam favoráveis se perpetuem, mas o que é importan-
te ressaltar é que mesmo que estas condições sejam as ideais (garantias 
de suportes, recursos, ambiente adequado, por exemplo), sem práticas 
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pedagógicas comprometidas com as especificidades, não beneficiarão a 
aprendizagem e o desenvolvimento dessa população. Neste ponto, che-
gamos à questão principal do nosso estudo: “Como o processo de ensino 
e aprendizagem pode favorecer o desenvolvimento destes sujeitos com 
deficiência múltipla?” Em nossa concepção, ensino e aprendizagem para 
estudantes com múltiplas deficiências só serão beneficiados quando os 
propósitos e os sentidos da escolarização desses alunos corresponderem 
ao entendimento de que as leis gerais do desenvolvimento são as mes-
mas para todas as crianças (VIGOTSKI, 1997). Lembramos que escola-
rização implica em discutir currículo, que por sua vez, reflete no sujeito 
que se pretende formar. Por isso, ações visando o desenvolvimento para 
garantir/melhorar os meios para que seja beneficiado devem fazer parte 
da organização e cultura escolar.

Outrossim, é necessário que sejam ampliados os estudos sobre a 
deficiência múltipla no campo educacional, em especial sobre a esco-
larização dos sujeitos que a apresentam para que todos os componen-
tes de uma comunidade escolar possam compreender essas questões. 
Como ficou claro na análise da produção científica em relação à área 
da deficiência múltipla na educação do cenário nacional e internacional 
(ROCHA, 2018), há enorme escassez de pesquisas. 

Na verificação de como tem sido conduzida a escolarização de 
alunos com múltiplas deficiências no município de Duque de Caxias, 
percebemos tanto pelas ações da Coordenadoria de Educação Especial 
(CEE/SME), quanto pelas práticas observadas nas escolas, seja nas clas-
ses especiais ou no ensino comum com o suporte do AEE, que a escola-
rização é frágil e pouco impacta no desenvolvimento desses sujeitos. Isso 
ficou ainda mais evidente, no início de 2018, ao procurarmos saber os 
desdobramentos do processo de escolarização dos três alunos acompa-
nhados durante a pesquisa.

Rodrigo continuava matriculado no ensino comum, cursando na-
quele momento o segundo ano de escolaridade com outra professora. Ele 
não estava mais tendo o suporte da AAI, que foi transferida para outra 
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unidade escolar. Rodrigo permanecia no AEE com a mesma professora.
Flávia, por sua vez, não frequentou mais a escola. Como outros 

alunos da classe especial também se encontravam nesta situação, a CEE 
decidiu por fechar a classe, encaminhando os alunos cujos pais demons-
traram interesse para outra unidade da rede municipal que dispunha de 
classe especial de deficiência múltipla. 

Paulo, aluno da classe especial da escola 1, permanecia na mesma 
classe. Segundo relato de sua professora, o início de ano foi muito difícil 
com o aluno, estando muito agitado, não aceitando as propostas trazidas, 
tornando-se, em alguns momentos, agressivo. Ao fazermos contato com 
a docente, ela externou o desejo de que fôssemos novamente à escola, 
sendo dessa vez para ajudá-la a pensar em novas estratégias ou discutir 
outras possibilidades de intervenção pedagógica, algo que durante a pes-
quisa de campo não era possível realizar.

Em nossa avaliação, esta solicitação da professora nos indica a ne-
cessidade de aprofundar seus conhecimentos para o aprimoramento das 
práticas pedagógicas com alunos com especificidades de desenvolvimen-
to como os que tinha em sua classe especial. Ressaltamos que o procedi-
mento de observação participante, aplicado na pesquisa, contribuiu para 
que a docente refletisse sobre as suas práticas ainda que o nosso estudo 
não tenha realizado nenhuma proposta de intervenção. 

Nossa pesquisa, ao observar como as práticas pedagógicas podem 
contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos com deficiência múltipla 
no contexto de escolarização, evidenciou que estas se pautam basica-
mente nas limitações dos alunos e em concepções que não corroboram 
para os processos de ensino e aprendizagem. Também se constatou que 
falta um trabalho estruturado e planejado com sistematizações e media-
ções voltadas para a apropriação de aprendizagens escolares sem des-
considerar especificidades de desenvolvimento dos alunos, sobretudo na 
comunicação e interação, que poderiam ser beneficiados com comuni-
cação alternativa, por exemplo. Corroborando a nossa defesa do quanto 
as práticas pedagógicas podem contribuir, citamos Tacca (2005, p. 216): 
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“Os processos comunicativos imbricados nas relações pedagógicas são 
os primeiros canais pelos quais percorrem os processos de significação 
dos alunos no que tange a tudo o que está implicado e relacionado à 
apropriação do saber escolar”. 

Em relação ao conceito de compensação e à concretização de seus 
preceitos por meio da instrumentalização de apoios e suportes para o 
desenvolvimento de pessoas com múltiplas deficiências, a investigação 
nos indicou que é necessário não apenas garantir tais suportes, mas pro-
piciar que eles cumpram de fato este papel: transportes que realmente 
oportunizem o acesso ao ambiente escolar; AEE como instrumento para 
a compensação dos déficits nos processos de ensino e aprendizagem; e 
AAI atuando como recurso humano externo de compensação em bene-
fício do desenvolvimento na escola, em vez de somente cuidar, amparar.

A respeito desses suportes, destacamos que, além da garantia de 
recursos e materiais específicos, como tecnologias assistivas, tanto para 
a prática pedagógica quanto para segurança, conforto e acessibilidade 
nos ambientes escolares, é fundamental que haja a articulação entre di-
ferentes setores a fim de que seja disponibilizada uma rede de apoios 
às pessoas com múltiplas deficiências (ROCHA; PLETSCH, 2018). Isso 
favorecerá a escolarização que, por sua vez, viabilizará processos de com-
pensação. Neste intuito, políticas públicas precisam ser implementadas 
levando em consideração a realidade e as necessidades das pessoas com 
múltiplas deficiências. Isso colaborará para o desenvolvimento não ape-
nas no contexto de escolarização, mas para a plenitude dos sujeitos e 
maior qualidade de vida e participação não importa o contexto.

Finalizando

Consideramos as pesquisas aqui discutidas relevantes, uma vez 
que podem contribuir para a discussão e o avanço na produção do co-
nhecimento sobre a deficiência múltipla. Esperamos colaborar para o 
surgimento de novos estudos sobre as práticas escolares e os processos 
de aprendizagem e desenvolvimento desse público, especialmente no 
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que se refere à necessidade de reflexão sobre a escolarização dos alunos 
com deficiência múltipla em tempos de inclusão escolar e a urgência de 
que esta seja compatível com as especificidades de desenvolvimento des-
ses sujeitos.

Já nesta direção, tendo em vista a chegada às escolas da Baixada 
Fluminense de crianças com deficiência múltipla em decorrência da mi-
crocefalia provocada pela Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV)10, 
novas investigações já estão sendo desenvolvidas no ObEE sob coorde-
nação geral da Prof.ª Dr.ª Márcia Denise Pletsch.

Com financiamento da FAPERJ11 e CNPq12, em 2018, iniciamos 
uma nova pesquisa focando dois eixos: o ingresso dessas crianças nas 
escolas de Educação Infantil e a formação de seus professores. A verifi-
cação de que o estudo e as demandas que nele já se evidenciavam não 
poderiam se restringir ao campo da educação, motivou a proposta de 
um novo projeto agregando diferentes áreas do conhecimento: Pesquisas 
e ações intersetoriais entre educação e saúde na promoção da escolarização 
e do desenvolvimento de crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus 
na Baixada Fluminense. Este foi aprovado pela FAPERJ no segundo se-
mestre de 2019.

Assim, com trabalho em conjunto de diferentes instituições com 
pesquisadores das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, temos 
o objetivo de avançar não apenas no estado da arte, mas com resulta-
dos expressivos para a formação de professores, contribuindo para os 
processos de ensino e aprendizagem e, sobretudo, a articulação de se-
tores que propiciem suportes para além do que se pode propor no am-
biente escolar. 

10 Devido à epidemia da Zika Vírus vivenciada no Brasil recentemente (DINIZ, 
2016).

11 Os filhos do Zika Vírus chegaram na escola: implementação e avaliação de um 
programa de formação continuada de professores na Baixada Fluminense.

12 Os filhos do Zika Vírus chegaram na escola: análise dos programas educacio-
nais desenvolvidos nas redes de ensino da Baixada Fluminense.
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Acreditamos que os resultados poderão contribuir para que polí-
ticas públicas venham, de fato, fazer diferença na qualidade de vida des-
sas crianças e que deste modo as limitações impostas por um quadro de 
deficiência múltipla não sejam determinantes para seu desenvolvimento, 
sua participação na sociedade, enfim, para o seu futuro.
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O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS 
COm DEfICIÊNCIA mÚLTIPLA DA REDE 
mUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Julinete vieira da fonseca1 

Nos últimos anos, as propostas para a Educação Especial, na pers-
pectiva da Educação Inclusiva, têm se posicionado como importante 
eixo de discussão no contexto educacional brasileiro. A luta pela inserção 
do direito à educação das pessoas com deficiência está presente em 
discursos institucionais influenciando diretrizes nacionais. As políticas 
públicas provenientes das discussões e dos documentos internacionais 
ressaltam novas propostas de escolarização focando a educação inclu-
siva, serviços e tecnologias que propiciem o acesso e a permanência do 
público-alvo da Educação Especial em todas as modalidades de ensino 
desde a Educação Infantil até o Ensino Superior (BRASIL, 2008). 

Assim sendo, este capítulo propõe trazer os resultados de um es-
tudo realizado no grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial 
e Inclusão Educacional (ObEE), que teve o intuito de revisitar uma in-
vestigação concluída em 20142. O objetivo foi analisar o processo de 

1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc). Bolsista da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Integrante 
do grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão 
Educacional (ObEE/UFRRJ). E-mail: vjusantos@gmail.com. Este trabalho foi 
realizado com apoio da CAPES – Código de Financiamento 001.

2 A pesquisa integrou o projeto A escolarização de alunos com múltiplas de-
ficiências em uma escola pública da Baixada Fluminense: formação de pro-
fessores e processos de ensino e aprendizagem (2012-2014), financiado pela 
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ) por meio do edital Apoio à Melhoria do Ensino nas Escolas 
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escolarização dos alunos com deficiência múltipla, tomando como re-
ferência os estudantes participantes da pesquisa anterior para refletir as 
condições de aprendizagem e de desenvolvimento no âmbito educacional. 

Entendendo a deficiência múltipla como associação de duas ou 
mais deficiências no mesmo indivíduo (BRASIL, 1994), o estudo inse-
re-se no contexto dos projetos A escolarização de alunos com múltiplas 
deficiências em uma escola pública da Baixada Fluminense: formação de 
professores e processos de ensino e aprendizagem (2012-2014/ Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ), e 
Escolarização e desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual e 
múltipla na Baixada Fluminense (2015-2019/ FAPERJ).

A investigação ocorreu em uma escola pública da rede regular de 
ensino do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, com 
revisita à referida pesquisa após quatro anos de conclusão da observa-
ção e do trabalho em campo. O retorno ao lócus de desenvolvimento da 
pesquisa foi para verificar a condição atual de quatro estudantes com 
múltiplas deficiências, bem como dos professores participantes do estu-
do e, assim, refletir sobre os desdobramentos após a conclusão da inves-
tigação. A proposta deste trabalho foi suscitada pelas seguintes questões:

	O que aconteceu com os alunos participantes após a 
pesquisa? 

	Como se configurou o processo de escolarização desses 
alunos? 

	 Em que condições de permanência na escola eles estão? 

Para o desenvolvimento da investigação, optamos por adotar os 
pressupostos da pesquisa qualitativa. Segundo Denzin e Lincoln, essa 
perspectiva de pesquisa envolve 

Públicas do Rio de Janeiro, coordenado pela Profª. Dr.ª Márcia Denise Pletsch, 
que resultou, também, na dissertação de Mestrado Processos de Ensino e 
Aprendizagem de alunos com múltiplas deficiências no AEE à luz da teoria 
histórico-cultural (ROCHA, 2014). 
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[...] o estudo do uso e a coleta de uma variedade de matérias 
empíricas – estudo de caso; experiência pessoal; introspecção, 
história de vida; entrevistas; artefatos; textos e produção cul-
turais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais. 
[...]. Entende-se, contudo, que cada prática garante uma vi-
sibilidade diferente ao mundo. Logo, geralmente existe um 
compromisso no sentido do emprego de mais de uma prática 
interpretativa em qualquer estudo. (2006, p. 17).

Essa amplitude de possibilidades para a coleta de dados, bem 
como a oportunidade de análise em contextos que estão em constante 
mudança indicaram que a pesquisa qualitativa fosse a abordagem mais 
adequada para a realização do nosso estudo. Para a coleta de dados, em-
pregamos procedimentos como registro em diário de campo e realização 
de entrevistas abertas com as docentes envolvidas (com áudio de grava-
ção para posterior transcrição). 

Após a análise dos registros obtidos em campo, identificamos três 
núcleos temáticos: escolarização de alunos com múltiplas deficiências; 
escolarização e complexidade do trabalho pedagógico no atendimento 
aos alunos com deficiência múltipla; e formação continuada para a atua-
ção com estudantes com deficiência múltipla. 

Neste capítulo, a nossa análise se reportará ao primeiro núcleo do 
estudo que categoriza os seguintes eixos: desenvolvimento da aprendi-
zagem dos estudantes; as práticas pedagógicas e os materiais acessíveis 
como recursos pedagógicos.

Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

São sujeitos desta pesquisa a professora do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) da sala de recursos multifuncio-
nais; a professora itinerante; a professora de uma classe regular do 5º 
ano do Ensino Fundamental; e quatro alunos com múltiplas deficiên-
cias. Apresentamos, nos Quadros 1 e 2, a seguir, as informações prévias 
que obtivemos em relação a cada um dos estudantes e das professoras 
participantes.
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Quadro 1 – Caracterização das professoras participantes

Professora Formação inicial e continuada Função atual

Ruth
Graduada em Pedagogia com 
habilitação em Magistério 
e Educação Especial. 
Especialização para o AEE 
e transtornos globais do 
desenvolvimento.

Professora da sala de 
recursos na rede muni-
cipal de ensino de Nova 
Iguaçu.

Claudia
Graduada em Pedagogia e 
Especialização em Educação 
Especial e Inclusiva. Mestranda 
do PPGEduc.

Professora Itinerante de 
Educação Especial na 
rede municipal de ensino 
de Nova Iguaçu e profes-
sora da sala de recurso 
do município do Rio de 
Janeiro.

Ana Curso Normal – Formação de 
professores com adicional em 
Educação Especial.

Professora de classe es-
pecial e regular na rede 
municipal de ensino de 
Nova Iguaçu.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.
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Quadro 2 – Caracterização dos alunos participantes3

Nome Idade Sala de 
recursos 
multifun-
cionais 
a qual 
frequenta

Descrição dos alunos

 

Igor 9 
anos

SR A

Tendo Síndrome de Down e surdez 
(laudo – CID H91. 9F721), o aluno 
apresenta grande dificuldade em se 
controlar, principalmente quando se 
sente contrariado. Nesses momentos, 
costuma reagir através de agressões 
físicas ou com o arremesso de objetos. 
A manifestação de sua linguagem se dá 
por meio de gritos e de outras emissões 
de sons. A professora procura utilizar 
sinais da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), associados a desenhos e 
fotos para tentar estabelecer comunica-
ção com o estudante.

Fernando 12 
anos

SR A

Com o diagnóstico de paralisia cere-
bral (CID g 80.3), apresenta severas 
dificuldades motoras – além de não 
andar, não tem controle de tronco e 
dos membros superiores. Sua oralidade 
é consideravelmente comprometida. 
A comunicação dá-se pela insistência 
para que o aluno se expresse oralmen-
te, bem como das pessoas a sua volta 
para compreendê-lo.

3 Tanto os nomes dos alunos quanto os das professoras são fictícios para a 
preservação de suas identidades.
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Marcelo 10
anos

SR A

Seu laudo aponta encefalopatia 
crônica da infância (CID 10: g80.0). 
Cadeirante, tem necessidades de ade-
quação postural. A professora observa 
momentos com indícios de possível 
compreensão, trazendo evidências de 
preservação da cognição; no entanto, 
aponta que é necessária avaliação de-
vida para a confirmação desse aspecto. 
Com total ausência da fala, o aluno 
geralmente se manifesta por meio 
de expressões faciais, gemidos e sutil 
emissão de sons.

Eliza
18
anos

SR B

O laudo da aluna aponta paraplegia 
sensório-motora/mielomeningocele 
lombar operado/ hidrocefalia/proble-
mas de percepção viso-motora. Tem 
grande sensibilidade auditiva, ficando 
muito agitada quando há barulho ou 
sons estridentes. Além das dificuldades 
motoras, também apresenta deficiência 
intelectual; ainda assim, nota-se que a 
aluna identifica determinados aspectos 
do seu cotidiano, bem como alguns 
objetos. Não apresenta oralidade, emi-
tindo ruídos quando está incomodada 
com alguma coisa. A identificação de 
suas necessidades e intenções comu-
nicativas também ocorre por meio das 
expressões faciais e gestos espontâneos 
da educanda.

Fonte: Adaptado de Rocha (2014).

A seguir, apresentaremos as análises iniciais de nosso estudo. 
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Resultados da pesquisa 

Iniciamos com o relato do que aconteceu com os quatro alunos 
participantes da pesquisa anos após o término do primeiro contato. A 
seguir, no Quadro 3, dados da situação escolar dos estudantes.

Quadro 3 – Informações sobre a situação escolar dos alunos acom-
panhados na pesquisa

Participante Idade atual Situação escolar
Igor 12 anos Desistente/2017
Fernando 15 anos Matriculado no 5º ano do Ensino 

Fundamental (no momento, de licença 
médica)

Marcelo 13 anos Desistente/2015
Eliza 21 anos Transferida/2015

Abandono da escola de transferência em 
julho/2017

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Dentre os quatro alunos, conforme indicado no quadro, apenas 
um permanece na escola lócus da pesquisa; ainda assim, no momento da 
coleta de dados, encontrava-se licenciado por questões médicas. Quanto 
aos demais, dois se desligaram e uma foi transferida para outra escola 
devido à idade. Em contato com a mãe dessa aluna, descobrimos que, 
durante o ano letivo do estudo (2017), ela deixou de frequentar a nova 
escola. Nos próximos parágrafos, descreveremos brevemente o que veri-
ficamos sobre a situação de cada estudante.

Igor deixou de frequentar a sala de recursos da professora Ruth, 
devido a problemas de saúde. Logo depois, a docente também adoeceu, 
precisando se afastar das suas funções naquela ocasião. Com a ausência 
da professora, o aluno foi para uma turma especial para ser atendido por 
outra, porém, nesse período, de acordo com relato da professora Ruth, 
não houve evolução na sua socialização, no comportamento, muito 
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menos nas questões de aprendizagem. Os problemas de saúde foram se 
acentuando, levando ao afastamento dele da escola. Ao retornarmos ao 
campo, o aluno não se encontrava mais no local. 

Fernando continuou avançando. Os dados da pesquisa anterior 
(ROCHA, 2014) indicaram que foi quem mais evoluiu no processo de 
aprendizagem durante o estudo – o que será discutido mais adiante. 
Após a pesquisa, o aluno apresentou situações de baixa autoestima, mas 
as professoras o ajudaram a superar o momento, trabalhando sua aceita-
ção. No período em que entrevistamos as docentes, Fernando se encon-
trava em licença médica, devido a uma cirurgia de urgência. 

Marcelo, considerado o caso mais grave, permaneceu na escola 
até o início do ano seguinte ao término da pesquisa de Rocha (2014). 
Devido ao agravamento dos problemas de saúde e às dificuldades de mo-
bilidade que os pais tinham em levá-lo para a escola, Marcelo continuou 
tendo muitas faltas. Acabou abandonando a escola. De acordo com in-
formações da professora Ruth, depois de um tempo, ele foi matriculado 
em uma escola regular mais próxima a sua residência. Não obtivemos 
mais informações a respeito desse aluno.

Eliza foi transferida no ano seguinte à conclusão da primeira pes-
quisa para um centro integrado de educação especial, devido à idade. Na 
escola da pesquisa, o aluno que completa 15 anos é transferido para outra 
instituição (motivo que também levará à transferência de Fernando).

Mediante a essas verificações e ao que foi identificado durante a 
realização do estudo, podemos afirmar que emergiram resultados rele-
vantes para a pesquisa acadêmica. 

O processo de escolarização dos alunos com múltiplas deficiências: 
um caminho de possibilidades 

Quando ocorre estímulos dos professores, as possibilidades de 
aprendizagem desses estudantes e suas potencialidades tornam-se eviden-
tes no processo de escolarização. O registro a seguir legitima a afirmação da 
observação realizada no campo no desenvolvimento do aluno Fernando:
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Eu estava na luta de tentar de todas as maneiras, se uma es-
tratégia não dava certo eu tentava outra, ia com vídeo, ia com 
música, ia com material concreto, enfim de alguma forma pra 
tentar ver se ele conseguia se interessar. [...]. Ele foi avançan-
do, não foi muito, mas conseguiu se desenvolver sim. Em re-
lação à leitura e à escrita. Ele, até no ano passado, conseguia 
fazer junções de sílabas simples, palavrinhas, ele estava con-
seguindo fazer a leitura, a escrita, mas em relação à questão 
que se utilizava os pedacinhos, ele apontava e a gente juntava. 
(Relato da Prof.ª Ruth – SR A).

Fernando, um menino diagnosticado com paralisia cerebral, com 
comprometimentos físicos consideráveis, foi o que mais avançou duran-
te a pesquisa anterior. Apesar disso, ao retornamos à escola, a professo-
ra relatou-nos que, após o estudo realizado, ele passou por uma fase de 
autoestima baixa, desacreditado de suas capacidades. Ele observava as 
outras crianças correndo e brincando; então, queria fazer o mesmo, mas 
não se achava capaz.

Tiveram momentos de ele chegar na sala e dizer que queria 
morrer, falava para a mãe dele que queria morrer porque ele 
não podia, ele era inútil, que não prestava pra nada né, que 
era melhor ele morrer, mas aí, depois a gente foi trabalhando 
muito em cima da autoestima dele, de mostrar que ele não 
dava pra correr, mas dava pra alguém empurrar e ele brincar 
da mesma forma e que não podia fazer determinadas coisas 
que ele queria, mas ele era bom também em outras coisas. 
Então, isso foi ajudando a gente conseguir trabalhar. (Relato 
da Prof.ª Ruth – SR A).

Nesse sentido, percebemos a importância das atitudes do educa-
dor em atribuir a sua prática uma sensibilidade que visa olhar as pos-
sibilidades do aluno, de forma a propiciar a estimulação adequada nas 
situações cotidianas e criar maneiras para que as dificuldades apresen-
tadas não comprometam as potencialidades que o aluno possui. Souza 
(2013) sinaliza que a aprendizagem ocorre a partir da mediação em sala 
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de aula e das interações ali estabelecidas com base em propostas peda-
gógicas individualizadas e desafiadoras coerentes com as possibilidades 
de cada aluno.

Ao refletir a respeito das práticas pedagógicas, questão importan-
te a discutir nesse contexto, tomamos como referência as contribuições 
da teoria histórico-cultural de Vigotski, a fim de pensar em práticas do-
centes que favoreçam a aprendizagem dos alunos, pois a teoria nos serve 
de suporte para uma melhor compreensão de como esses sujeitos se 
apropriam dos processos de escolarização. Em sua teoria, o autor elabora 
conceitos que explicam o desenvolvimento humano e as possibilidades 
de aprendizagem.

Em análise com os dados obtidos na pesquisa, apresentamos como 
foco a importância do desenvolvimento da linguagem para a aprendi-
zagem. Rocha (2014) discorre sobre as possibilidades alternativas de 
desenvolvimento da linguagem no caso desses sujeitos com deficiência 
múltipla e a importância que tais práticas representam para a aprendi-
zagem. Assim, percebemos a questão da linguagem como relevante para 
o desenvolvimento do sujeito. A seguir, alguns relatos das professoras a 
respeito disso e do comportamento dos alunos nesse contexto. 

O aluno Fernando apresenta dificuldade de oralizar algu-
mas palavras e elaborar frases. Mas, quando fala devagar, dá 
para entender algumas palavras e frases. O aluno em algu-
mas situações usa de gestos para se fazer entender. (Relato da 
Prof.ª Ana).

No caso de Marcelo, que tinha total ausência da fala e se expres-
sava por meio de gestos e de sons, a professora fez a seguinte descrição:

Você percebia que ele entendia. E ele entendia o que a gente 
falava, ele só não conseguia esboçar reação né, a reação que 
ele esboçava era um sorriso, ele sorria, ele piscava. [...] você 
olhava pra ele, e ele tava ali e você percebia que ele queria 
mais, que ele estava feliz sabe por poder estar aqui. Ele gostava 
muito. (Relato da Prof.ª Ruth – SR A).
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Em se tratando de Igor, que além da deficiência intelectual, apre-
sentava também a deficiência auditiva, sua linguagem se manifestava por 
meio de gritos e de alguns sons. A professora buscava trabalhar a lin-
guagem por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), associando 
imagens a fim de estabelecer uma comunicação com o aluno. Devido 
a problemas comportamentais que o aluno apresentava, o processo de 
aprendizagem dele não ocorreu de forma satisfatória. O trecho a seguir 
retrata isso:

Em questão de aprendizagem, do pedagógico mesmo, pode-
-se dizer que não evoluiu em nada. Ele aprendeu a única coisa 
em LIBRAS que ele aprendeu e que assim acho que de tanto a 
gente bater aqui na sala e mostra pra ele a água e bebe água e 
mostra foto e mostra imagem, ele aprendeu a fazer o sinal em 
LIBRAS. (Relato da Prof.ª Ruth – SR A).

Eliza, uma das participantes que apresenta condições físicas com 
comprometimentos significativos, não possui oralidade e sua comunica-
ção dá-se por meio de ruídos, de expressões faciais e gestos. Devido às 
dificuldades em trabalhar com alunos com essas características, a pro-
fessora Claudia descreve, a seguir, o desafio em desenvolver uma comu-
nicação entre elas:

Ela foi um desafio no sentido que ela não falava, e ela esbo-
çava, fazia expressões e tal e sorria e emitia alguns sons, mas 
não falava, não oralizava nenhuma palavra. Com o tempo, ela 
começou a apontar, aí começou a ser mais fácil que ela apon-
tava, mas, para mim, isso é um grande desafio trabalhar com 
aluno que não verbaliza. (Relato da Prof.ª Claudia – SR B).

Diante do exposto, percebemos que as práticas pedagógicas das 
professoras eram muito voltadas à questão da linguagem, porque acre-
ditavam que, ao investirem nesse aspecto, seus alunos poderiam melhor 
aprender, se desenvolver. Partindo do contexto destas análises realizadas, 
constatamos que as professoras participantes tentavam promover ações 
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nas suas práticas pedagógicas, visando contribuir no processo de apren-
dizagem na escolarização desses alunos. 

Destacamos dentre as ações, a utilização de recursos da área da 
tecnologia assistiva4 e comunicação alternativa5 para a construção de 
materiais pedagógicos acessíveis de baixo custo. Tais recursos apoiam 
o trabalho docente, de modo a oportunizar a construção da aprendiza-
gem dos alunos alvo da pesquisa e englobar estratégias que subsidiam a 
acessibilidade no processo. O intuito é possibilitar a autonomia e tornar 
legítima a inclusão desses sujeitos por meio do acesso aos conhecimen-
tos necessários para a sua vida social e escolar. 

Os registros das professoras participantes constatam a relevân-
cia de buscar tais recursos que auxiliem o desenvolvimento da lingua-
gem e a acessibilidade aos conhecimentos por intermédio dos mate-
riais acessíveis. 

Eu e as outras professoras das salas de recursos, a gente tenta 
minimizar isso, a professora que dividia a sala comigo era 
muito boa e fazia muitos materiais adaptados de reciclagem, 
coisa que a gente que é professora tem costume mesmo de 
fazer, fazer material adaptado de reciclagem, inventar mate-
riais e às vezes comprar material com nossos próprios recur-
sos. (Relato da Prof.a Claudia – SR B).

Você tem que olhar para o indivíduo e você não enxerga im-
possibilidades nele, você olha pra ele e fala, o que eu posso tirar 
dele, o que eu posso oferecer pra ele e ele vai ter condição de 

4 Segundo Sartoretto e Bersh (2014), na perspectiva da educação inclusiva, a 
Tecnologia Assistiva é voltada a favorecer a participação do aluno com defi-
ciência nas diversas atividades do cotidiano escolar, vinculadas aos objetivos 
educacionais comuns. São exemplos de Tecnologia Assistiva na escola os ma-
teriais escolares e pedagógicos acessíveis, a comunicação alternativa, os recur-
sos de acessibilidade ao computador, os recursos para mobilidade, localização, 
a sinalização, o mobiliário que atenda às necessidades posturais, entre outros.

5 Segundo Nunes (2003), a comunicação alternativa envolve o uso de gestos 
manuais, expressões faciais e corporais, símbolos gráficos, voz digitalizada ou 
sintetizada, dentre outros, como meios de efetuar a comunicação face a face 
de indivíduos incapazes de usar a linguagem oral.
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me dar à resposta. É um desafio... principalmente nessa cons-
trução do material adaptado. (Relato da Prof.ª Ruth ‒ SR A).

Ao destacarmos as falas das professoras entrevistadas, é oportuno 
sinalizarmos que o termo “materiais adaptados”, mencionados nos diálo-
gos, foi substituído por “materiais acessíveis” no decorrer do texto, pois, 
atualmente, o grupo ObEE não utiliza o termo, considerando-o em de-
suso. Atuamos com base na proposta do desenho universal para apren-
dizagem articulada à diferenciação curricular. Entendemos que essa re-
lação favorece a elaboração de múltiplas e diferentes estratégias, técnicas, 
materiais e recursos, efetivando uma participação plena dos alunos nos 
processos educativos, não se limitando apenas ao aluno com deficiên-
cia, mas garantindo a aprendizagem de todos os estudantes presentes no 
contexto escolar, pois consideramos que cada sujeito é único e responde 
de forma única às oportunidades pedagógicas oferecidas (PLETSCH; 
SOUZA; ORLEANS, 2017).

A escolarização das crianças diagnosticadas com deficiência múl-
tipla é um fato bastante recente na educação brasileira (BRASIL, 2002). Há 
poucas referências nos documentos oficiais, e as produções acadêmicas 
que discutem as questões dessa deficiência ainda são escassas (COSTA, 
2009; ROCHA, 2014; ROCHA; PLETSCH, 2015), principalmente quan-
do se refere aos processos de escolarização desses sujeitos. Masini (2011, 
p. 64) exemplifica essa constatação: “Pode-se assegurar que as pesquisas 
sobre deficiências múltiplas tiveram início, no Brasil, em 2000, com a 
publicação, pelo Ministério da Educação do ‘Programa de Capacitação 
de Recursos Humanos do Ensino Fundamental: Deficiência Múltipla’”.

Isso dificulta compreender a complexidade da deficiência já que 
as pesquisas científicas educacionais na área são pouco discutidas, prin-
cipalmente as que se referem à análise e à avaliação dos processos de 
escolarização desses sujeitos (ROCHA, 2017). Devido a esses questio-
namentos, um estudo recente com foco em investigar o processo de 
escolarização de estudantes com múltiplas deficiências resultou na tese 
de Doutorado Os sentidos e significados da escolarização de sujeitos com 
deficiência múltipla (ROCHA, 2018). 
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 As possibilidades de inclusão dos indivíduos com múltipla de-
ficiência ainda ficam muito a critério do imaginário social e individual 
da sociedade, pois, quando estamos diante de uma pessoa que apresen-
ta comprometimentos severos, expressa-se em determinadas situações, 
principalmente quando se refere ao processo de aprendizagem, um olhar 
pejorativo, de incapacidade, voltado ao seu déficit, desconsiderando suas 
possibilidades de desenvolvimento e suas potencialidades. 

A sociedade determina padrões e regras a serem seguidas; dessa 
forma, ela estabelece as características físicas e comportamentais dos 
indivíduos. Os sujeitos que não se enquadram nesses padrões tendem, 
assim, a serem rotulados, estigmatizados e segregados do meio social 
em que se inserem. Mendes (2016) aponta a responsabilidade que não 
é apenas social, mas em relação ao compromisso que se deve ter com o 
desenvolvimento de qualquer pessoa. Para a autora:

Ao buscar  garantir o acesso e a permanência desse público 
no ensino regular, visando a participação e a aprendizagem, a 
meta da política era fortalecer o modelo educacional inclusi-
vo, no qual todos deveriam estar juntos, estabelecendo as tro-
cas capazes de promover o aprendizado e o desenvolvimento. 
(MENDES, 2016, p. 14).

No entanto, ao refletirmos sobre o histórico e o desenvolvimento 
da Educação Especial ao longo dos anos, observamos as contradições 
apresentadas nas interpretações das políticas  no processo inclusivo, 
principalmente quando pensamos na sua aplicação. Mendes (2016) diz 
que é necessário considerar que entre a política e a prática há um cami-
nho que não é linear. 

Nesse contexto, questionamo-nos sobre a realidade educacional 
na qual estamos inseridos. A escolarização dos sujeitos com deficiência, 
especificamente os sujeitos desta pesquisa, cujas características e parti-
cularidades são consideradas mais austeras, precisa ser repensada. Tal 
processo se apresenta como um grande desafio em meio ao contexto 
educacional brasileiro. Podemos exemplificar a infraestrutura das salas, 
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a falta de preparo dos docentes, a ausência de uma adequação curricular, 
dentre outros problemas graves que interferem no processo de desenvol-
vimento desses sujeitos.

As condições apresentadas no estudo levam-nos a perceber que 
a escolarização dos sujeitos com deficiência múltipla torna-se mais 
complexa, pois o processo de aprendizagem desses sujeitos exige uma 
intervenção mais específica, direcionada as suas peculiaridades, consi-
derando que cada sujeito é único, não sendo viável a mesma proposta 
educacional a todos os alunos. 

Isso é uma questão que deve ser considerada independentemente 
da perspectiva conceitual que se tenha ou do país em que a pessoa com 
deficiência múltipla possa viver. Garantir acompanhamentos e terapias 
médicas – que, em geral, são muito necessários – , suportes para maior 
qualidade social e de vida e também um trabalho pedagógico que aten-
da às especificidades de aprendizagem e de desenvolvimento são funda-
mentais (ROCHA; PLETSCH, 2015). Entendemos que os alunos apre-
sentam potenciais a serem desenvolvidos. Portanto, é imprescindível que 
ações sejam construídas a fim de ofertar apoios adequados às demandas 
de cada um, de modo a qualificar o desenvolvimento desses sujeitos. De 
acordo com Rocha e Pletsch (2018), ao garantir suportes e apoios esco-
lares pertinentes às especificidades de aprendizagem, criam-se possibi-
lidades, para os alunos, de apropriação dos conceitos escolares e do seu 
desenvolvimento cultural.

Formigo (2012) ressalta a importância de que o ensino para esse 
público se paute em práticas adequadas e de qualidade para que possa 
aprender. A condição de deficiência múltipla e as limitações que dela 
podem ocorrer não podem ser desculpa em uma prática pedagógica que 
se comprometa com possibilidades. “De facto, as maiores limitações des-
tas crianças não decorrem, na generalidade, daquilo que podem apren-
der, mas do que lhes é ensinado. É essencial centrarmo-nos nelas como 
sendo um aprendiz único, com capacidades e dificuldades específicas” 
(FORMIGO, 2012, p. 28).
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A deficiência múltipla é uma condição que interfere nos proces-
sos de interação e reduz as possibilidades no processo de escolariza-
ção. Portanto, são necessárias práticas pedagógicas pautadas no ensino 
individualizado, centradas nas especificidades de cada um, considerando 
suas limitações, a fim de promover oportunidades de desenvolvimento e 
autonomia aos sujeitos independente de suas condições físicas ou sociais.

Considerações finais 

Ao tomarmos como referência os questionamentos iniciais do 
estudo, obtivemos resultados relevantes quanto aos obstáculos e aos de-
safios encontrados na trajetória escolar desses alunos. Tendo em vista as 
dificuldades severas apresentadas pelos alunos acompanhados na pes-
quisa e a complexidade no processo de ensino e de aprendizagem, é no-
tável que exista uma apreensão em desenvolver práticas pedagógicas que 
estabeleçam a aprendizagem real dos alunos com deficiência múltipla. 
No entanto, ficou perceptível, no discurso das professoras do campo da 
pesquisa, o empenho em buscar alternativas que garantam a escolari-
zação dos alunos, o desenvolvimento da autonomia e da comunicação.

As políticas de inclusão que visam o direito e a permanência bem 
como a participação plena do público-alvo da Educação Especial no sis-
tema educacional, dentre eles os sujeitos cujos comprometimentos são 
mais austeros, se tornam limitadas, pois muitas são as adversidades en-
contradas no caminho e poucos são os amparos que a legislação oferece.

Os dados apontam que a escolarização dos sujeitos com deficiên-
cia múltipla expõe inúmeros desafios; o acesso à escola é assegurado 
pelas políticas públicas de inclusão, porém a permanência e a participa-
ção plena no contexto escolar são complexas, sem garantias de efetiva-
ção. A existência de inúmeros fatores, como evidenciamos no capítulo, 
colabora para as fragilidades do processo de ensino e de aprendizagem 
dos educandos – desde as implementações de políticas públicas até as 
condições físicas e biológicas dos sujeitos alvo da deficiência múltipla. 
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Em síntese, percebemos a importância de buscar alternativas pe-
dagógicas que colaborassem nas ações docentes, com êxito no processo 
de ensino no contexto educacional. Os alunos com deficiências múltiplas 
têm potencialidades a serem exploradas e seu desenvolvimento decorre 
de estímulos que levem em consideração suas individualidades. É pre-
ciso que esses estudantes possam construir a própria identidade, e esta-
belecer relações com os outros alunos, desenvolver suas competências. 
A seriedade e o esforço que as professoras participantes têm em buscar 
conhecimentos teóricos, práticas e recursos que possibilitem viabilizar a 
aprendizagem dos alunos foi um ponto positivo no estudo. 

No entanto, há muitas questões que apenas práticas pedagógicas 
compromissadas não conseguem abarcar. É fundamental estruturar o 
trabalho educacional, oferecer profissionais de áreas especificadas para 
um trabalho coletivo com os alunos, disponibilizar transporte para a 
mobilidade dos educandos, dentre outros a serem debatidos, para que, 
de fato, os sujeitos sejam incluídos como mencionam as propostas po-
líticas de inclusão. É importante compreendermos que o processo de 
escolarização se diferencia entre um indivíduo e outro, considerando 
suas limitações. Sobretudo, é importante ressaltarmos a necessidade de 
investimentos nas pesquisas que envolvam a discussão sobre a escolari-
zação de alunos com deficiências múltiplas, de modo a contribuir para 
o desenvolvimento pleno dos sujeitos, independentemente do contexto.
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O USO DA LINGUAGEm DE COmPUTAÇÃO 
Em UmA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Mariana corrêa pitanga de oliveira1

Neste capítulo, apresentamos um recorte dos resultados da pes-
quisa de Doutorado2 intitulada Imaginar e criar: o uso da linguagem de 
computação numa perspectiva inclusiva (OLIVEIRA, 2020). O objetivo 
foi analisar os processos de colaboração/interação mediados pela lingua-
gem de computação para a aprendizagem e o desenvolvimento dos pro-
cessos psicológicos superiores de sujeitos da Educação Especial. 

Em termos metodológicos, seguimos os pressupostos da pesquisa 
qualitativa com abordagem histórico-cultural, considerando, assim, os 
conceitos apresentados no referencial de Vigotski como base teórica e 
metodológica. A abordagem histórico-cultural, que, em suma, preocu-
pa-se com as possibilidades de desenvolvimento do sujeito, transpõe a 
condição biológica e ressalta que a influência do contexto cultural em 
que o indivíduo vive e os estímulos que ele recebe podem contribuir com 
um novo olhar para as possibilidades (VIGOTSKI, 2012). O enfoque his-
tórico-cultural norteou a observação e a análise do contexto da pesquisa 
como um processo em movimento contínuo. 

Dessa maneira, utilizando uma abordagem inclusiva, pautada nos 
princípios do Desenho Universal aplicado à aprendizagem (DUA), esta 

1 Mestre e Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas Populares da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (PPGEduc/UFRRJ). Pesquisadora do Observatório de Educação 
Especial e Inclusão Educacional (ObEE). E-mail: pitanga.mariana@yahoo.com.br. 

2 Trabalho realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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investigação esteve articulada ao projeto de pesquisa Computação para 
Todos3. Trata-se de um projeto interdisciplinar (Educação e Ciência da 
Computação) que, em sua primeira fase4, consistiu em combinar aulas 
de Computação desplugada (sem uso do computador) com o ensino de 
Programação Visual, uso da ferramenta Scratch5.

As aulas foram realizadas semanalmente no Instituto 
Multidisciplinar (IM) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 
Campus de Nova Iguaçu, com duração média de 3 horas – de setembro 
a dezembro de 2017 (Fase 1), e de março a julho de 2018 (Fase 2). Para 
fins desta pesquisa, foram analisados os dados coletados de três crianças 
público-alvo da Educação Especial (participantes do projeto) – a saber: 
deficiência intelectual, autismo e altas habilidades/superdotação, em 
conformidade com a interação/colaboração com as demais crianças (de 
10 a 12 anos) da turma no desenvolvimento das atividades. 

Na pesquisa de campo, empregamos como procedimentos de co-
leta de dados: observação participante com registros em diário de campo, 
aplicação de roteiro de observação sistematizado para acompanhamento 
das atividades e análise das imagens de vídeo (filmagem). Nessa direção, 
para a análise dos dados, utilizamos a microgênese, em concordância 
com o estudo do método proposto por Vigotski. Conforme o autor, o 
método de análise consiste em “analisar processos e não objetos”, “expli-
cação versus descrição” e “o problema do comportamento fossilizado” 
(VIGOTSKI, 2007, p. 64). 

Ao pensarmos a inclusão em uma perspectiva ampla que garanta 
a todos as condições de desenvolvimento, aproximamo-nos dos estudos 

3 Integram a coordenação do projeto: Prof. Dr. Luís Fernando Orleans (coorde-
nação geral); Prof.ª Dr.ª Márcia Denise Pletsch e Mariana Corrêa Pitanga de 
Oliveira – (coordenação pedagógica). Cabe ressaltar que o projeto de pesqui-
sa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da UFRRJ – Protocolo nº 
466/12, referente ao processo 23267.001090/2017-87.

4 Neste capítulo, devido à extensão do material coletado, vamos apresentar os 
dados da Fase 1, realizada de agosto a dezembro de 2017.

5 Scratch é uma linguagem de programação criada em 2007 pelo Media Lab do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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de Pletsch (2020) que afirmam que o conceito de educação inclusiva é 
polissêmico, calcado nos princípios dos direitos humanos, os quais im-
plicam “[...] a combinação de três elementos: desenvolvimento dos su-
jeitos, pluralidade cognitiva e convivência com a diversidade cultural, 
numa escola/universidade com todos e para todos” (PLETSCH, 2020, 
p. 7). Assim, esta pesquisa está embasada em uma concepção de inclu-
são para além do processo de escolarização da pessoa com deficiência e, 
também, em uma visão de educação desenvolvida com e na diversidade 
humana e social. 

De acordo com essa perspectiva, compreendemos a inclusão 
como base de uma educação democrática em defesa do sistema público 
de educação. A esse respeito, pensar em uma “sociedade inclusiva” re-
quer pensar em uma cultura inclusiva dentro e fora dos espaços educati-
vos, na qual o direito à diversidade seja legitimado. Contudo, ao analisar 
o cotidiano das salas de aula comum, estudos apontam a presença de 
práticas pedagógicas simplificadas e restritivas em decorrência da falta 
de estratégias e de recursos adequados para o acesso aos currículos esco-
lares (BRAUN, 2012; PLETSCH, 2014; KASSAR, 2016). Nessa direção, 
Oliveira (2016) e Paiva (2017) afirmam que o laudo médico ainda é visto 
como pré-requisito para a inclusão e continua sendo usado como refe-
rência para planejar ações e intervenções pedagógicas junto aos alunos 
com deficiência. 

Essa “necessidade do laudo” evidencia a predominância de per-
cepções históricas focadas na condição orgânica do sujeito, no déficit, 
no que lhe falta, e não no que ele possui. Nesse prisma, questionamos 
também a necessidade de mudança urgente nas concepções da própria 
Educação Especial, que, apesar de focar a perspectiva inclusiva, continua 
fortemente “presa” nas características e nas categorias da deficiência, em 
vez de se debruçar sobre os problemas educacionais e sociais em que os 
sujeitos estão inseridos. 

Kassar analisa que, frente a essas práticas pedagógicas restriti-
vas, amplia-se a ideia de incapacidade de aprendizagem dos alunos. 
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Em suas palavras:
Se a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, se desen-
volvimento humano implica desenvolvimento cultural e se o 
desenvolvimento materializa-se num processo complexo de 
apropriação das práticas sociais e dos bens culturais social-
mente produzidos, as práticas restritivas levam/colaboram 
para um desenvolvimento humano restritivo. A restrição 
ocorre não apenas no oferecimento de uma educação pobre 
em possibilidades (ou por seu não oferecimento), mas também 
nas relações humanas que constroem/informam/reforçam, a 
todo o momento, a incapacidade dos alunos (2016, p. 1234).

Paralelamente, ao longo da análise de dados coletados pelo 
ObEE, temos evidenciado que, na medida em que são realizadas prá-
ticas diversificadas com planejamentos educacionais individualizados 
(PEI), articulados ao currículo em geral com mediações significativas, 
os alunos com deficiência têm tido acesso ao conhecimento escolar e 
se apropriado dele (OLIVEIRA, 2016; PLETSCH; ROCHA; OLIVEIRA, 
2016). Sob esse prisma, consideramos primordial entender se o proces-
so de construção do conhecimento por meio da mediação tecnológica 
de forma interdisciplinar e colaborativa e a interação entre os sujeitos 
pode constituir uma proposta pedagógica inclusiva capaz de afetar sua 
aprendizagem e consequente desenvolvimento. Afinal, qual o papel da 
tecnologia como produtora de conhecimento científico em contextos 
sociais desiguais? 

Em conformidade ao exposto, ao propor o debate sobre aprendiza-
gem significativa e cultura inclusiva na universidade (lócus da pesquisa), 
articulando os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem 
(DUA) de forma interdisciplinar, temos como referência o estudo de 
Pletsch, Souza e Orleans (2017), que apontam que o conceito na apren-
dizagem representa um avanço ao respeitar as dificuldades e os talentos 
dos alunos por meio do uso de estratégias pedagógicas diferenciadas, 
possibilitando o acesso de todos ao currículo. 
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A linguagem de computação como elemento mediador   
para a aprendizagem

No decorrer da pesquisa de campo e no desafio que a realização 
do projeto Computação para Todos representou, observa-se a ressigni-
ficação da linguagem de computação e seus caminhos de aprendizagem 
frente à interação entre os sujeitos da pesquisa. Dessa maneira, com-
preendemos a tecnologia não como uma ferramenta apenas, mas, sim, 
como objeto cultural no qual as pessoas se apropriam da linguagem e 
dão um significado para ela. Em outras palavras, com base na perspec-
tiva histórico-cultural, a tecnologia, aqui representada pela linguagem 
de computação, passou a ser vista como instrumento mediador. Desse 
modo, a forma de apropriar-se do conhecimento modifica-se por meio 
dela, ao mesmo tempo que é mediada por ela. Vigotski (2004) ajudou-
nos a formular essa compreensão.

A tecnologia é uma área muito abrangente; assim sendo, neste tra-
balho, restringimos a análise para a linguagem de computação, visando 
compreender como essas ferramentas de linguagem se constituem em 
elementos mediadores. Toda linguagem de computação, por mais técni-
ca que seja, é semiótica. É traduzida a algum tipo de informação e tem 
valor semiótico. Trata-se, então, de um elemento que pode representar 
outro, capaz de provocar uma reação ou resposta. Um estímulo-meio 
e um estímulo-objeto combinados em um só ato, o ato instrumental. 
Assim, defende-se, neste trabalho, a ideia da linguagem de computação 
como um auxílio mnemônico (X), um instrumento capaz de mediar a 
ligação entre A e B, tornando-se signo a partir do uso que cada sujeito 
faz dela. Com isso, torna-se uma linguagem capaz de afetar o desenvol-
vimento das funções psicológicas superiores dos sujeitos participantes 
da pesquisa. 

Para refletir como as linguagens de computação podem vir a se 
constituir em elementos mediadores para a aprendizagem, por mais que 
Peirce (1990) informe que a significação é um produto social, sendo o 
signo generalizado e universal, as ideias são constituídas de maneiras 
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diferentes ao se relacionarem com sujeitos diferentes. No que se refere 
à aprendizagem de sujeitos diferentes em um mesmo espaço educativo, 
por mais que o social faça parte, são as marcas de cada um que criam 
um novo significado a partir daquele signo. Ainda sobre a linguagem de 
computação e seus caminhos de aprendizagem, gostaríamos de desta-
car que esta não deve ser vista como uma linguagem em si mesma, mas 
aquilo que o sujeito faz dela naquela situação. 

Dessa maneira, vale ressaltarmos que estamos chamando de lin-
guagem de computação as linguagens presentes nas atividades de com-
putação utilizadas no campo da pesquisa, não apenas a linguagem de 
programação em si, com base no conceito de letramento computacional. 
De acordo com Valente (2019, p. 155), “[...] o letramento computacional 
significa usar os recursos computacionais para externalizar mecanismos 
mentais e, com isso, poder melhorar nossa habilidade de representar o 
mundo, de lembrar e de raciocinar sobre ele”. As linguagens empregadas 
no decorrer das atividades (com ou sem o uso do computador), per-
tencentes a esse letramento, estão sendo chamadas, aqui, de linguagens 
de computação. Não são apenas ferramentas (externas ao homem), são 
também linguagens, que representam algo para o sujeito, afetando a sua 
subjetividade, uma vez que a cultura tecnológica já faz parte do cotidia-
no das crianças, e essas interações com a máquina/universo tecnológico 
possuem um efeito no desenvolvimento cognitivo. 

Dessa maneira, aproximamo-nos dos estudos da semiótica que 
informam que os sistemas de signos veiculam em si uma significação, 
dando às coisas (signos) outra forma de existência – a existência sim-
bólica (PINO, 2005; VEER; VALSINER, 2009). “Para além do estrito 
significado etimológico (signum facere, fazer sinal a alguém), signifi-
car é encontrar para cada coisa o signo que a representa para si e para 
o Outro” (PINO, 2005, p. 147). Dessa forma, o signo também exerce a 
função de representação (a produção de objetos simbólicos), uma vez 
que pode estar no lugar de outra coisa. Assim, com base nas reflexões 
apresentadas, defendemos que o uso da linguagem de computação para 
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a aprendizagem de conceitos atua como uma representação dotada 
de significação. 

A linguagem de computação e suas atividades desempenham a 
função de mediador semiótico, evocando na mente do sujeito uma certa 
ideia que ele já possui e que passa a fazer sentido para si. Contudo, isso 
só acontece porque, antes de o conceito existir para a criança, ele existiu 
externamente em uma relação social – significação do outro. A criança 
precisa se apropriar da significação para que, de fato, ocorra a aprendiza-
gem e o desenvolvimento. 

O sujeito precisa aprender mais sobre as atividades de computação 
e se familiarizar para constituir significados. Só após conhecer/interagir 
com o objeto é que ele poderá “captar” o que o signo (aqui representado 
pela linguagem de computação) significa, ou pode nos ensinar a respeito 
do objeto. Desse modo, podemos observar diferentes signos para dife-
rentes sujeitos e interações. Não de forma generalizada e universal, mas 
individual e subjetiva, pois a ação da mente que interpreta constitui a 
essência do signo. Sob tais aspectos, a linguagem de computação se cons-
tituirá em tantos signos quanto forem os significados estabelecidos por 
seus intérpretes, porque a diversidade cognitiva vai fazer diferença. De 
qualquer modo, seja qual for o signo estabelecido pelo sujeito ao realizar 
atividades por meio dele e ao criar outro signo equivalente por meio do 
interpretante, se desenvolvem as suas funções psicológicas superiores e 
a sua aprendizagem. 

Com isso, ao ser interpretável, o signo desencadeia nas mentes in-
terpretantes diferentes representações, pois não é algo generalizado para 
todos. Assim, nesta pesquisa, compreendemos que a linguagem de com-
putação como signo afeta o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores e a aprendizagem de conceitos. No entanto, apesar de todos 
os avanços tecnológicos, ressaltamos que a linguagem de computação, 
ainda que possa agir como um signo mediador, não é um “ser pensante”. 
Dessa maneira, não pode ser vista como um fim em si mesma, mas aqui-
lo que o sujeito em determinado tempo/espaço faz dela naquela situação. 
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A interação entre pares durante as aulas fez com que os sujei-
tos compartilhassem as experiências e os sentidos e significados que 
cada um atribuiu àquela linguagem naquele determinado momento/
tempo, afetando, assim, todos os participantes da relação. Vejamos como 
ocorreu esse processo durante a participação dos sujeitos nas ativida-
des de computação.

A participação colaborativa das crianças nas    
atividades de computação 

As atividades foram organizadas e elaboradas de forma colabora-
tiva em todas as fases do projeto. A primeira fase consistiu na seleção e 
na organização dos conteúdos a serem aplicados, bem como a prepara-
ção dos planos de aula e estudo dos tópicos de Ciência da Computação. 
Organizamos também um plano de ação, definindo quais seriam os nos-
sos objetivos em cada atividade e o cronograma das aulas para a turma. 
As aulas foram ministradas de forma interdisciplinar, contando com 
tutoras bolsistas de Pedagogia e de Ciência da Computação, sob a su-
pervisão da coordenação pedagógica. Esta atuou como mediadora dos 
processos de ensino e aprendizagem, tornando acessível a linguagem uti-
lizada e o desenho metodológico das aulas quando fosse necessário, por 
meio de diferenciações pedagógicas nas estratégias de ensino, seguindo, 
assim, os referenciais do DUA. 

No primeiro momento, as crianças tiveram aulas de Computação 
Desplugada – sem uso do computador ‒, em que atividades lúdicas 
(ADAMS et al., 2011) foram utilizadas para desconstruir o mito de que 
Ciência da Computação está relacionada somente à utilização de com-
putadores. Posteriormente, iniciamos as aulas de Programação Visual. 
Para tal, utilizou-se a ferramenta Scratch, criada pelo MIT especifica-
mente para o ensino de programação para crianças. Com essa ferramen-
ta, conceitos de programação foram trabalhados por meio da combina-
ção de blocos, sem que fosse necessária a escrita de código-fonte. Para as 
aulas de Scratch, elaboramos uma história – “O enigma em construção” 
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– e desafiamos os alunos a dar continuidade à história, inventando o 
seu próprio final. Com isso, eles podiam experimentar as propriedades 
da ferramenta e iniciar o contato com a programação visual e a cria-
ção de histórias/jogos. O esquema a seguir sintetiza o design da pesquisa 
nessa fase.

Figura 1 – Design metodológico das etapas da pesquisa na Fase 1

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Em relação à linguagem de computação, englobamos o conjunto 
das atividades realizadas na pesquisa, mesmo que esta não ocorra por 
meio do uso do computador e que não seja a linguagem de programação 
em si. Logo, o objetivo não era saber se eles aprenderam a programar da 
maneira “mais eficiente”, mas se, ao terem contato com essa linguagem e 
interagirem com ela e suas ferramentas hipertextuais, os sujeitos desen-
volveram também sua memória, imaginação e criatividade.

Para ilustrar alguns resultados, destacamos dois episódios6 com-
postos por cenas das aulas de computação desplugada e com uso do 

6 Os episódios foram amplamente discutidos na tese da autora. Para uma dis-
cussão pormenorizada, ver Oliveira (2020). 
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Scratch, respectivamente, nos quais indicamos os caminhos encontrados 
para solucionar os desafios nas atividades com foco nos processos de in-
teração/colaboração entre as crianças nas aulas. Os princípios propostos 
por Vigotski em seu método nortearam a construção dos episódios ana-
líticos a partir dos registros da pesquisa (observação participante, diário 
de campo/roteiro de observação, transcrição e análise das filmagens) em 
suas diferentes fases.

Nesse prisma do coletivo mediando a constituição humana, des-
tacamos um trecho da aula sobre redes de ordenação – “seja o mais rápi-
do”. Essa aula7, além de trabalhar com a comparação e ordenação (nú-
meros maior e menor que), enfatizou a cooperação para resolução de 
problemas. Trata-se de uma atividade totalmente colaborativa e, por isso, 
as crianças tiveram de aprender a colaborar umas com as outras para 
chegarem ao objetivo final – “chegar mais rápido”. 

Nelson: Essa é nossa rede para ordenar vocês. Cada um de 
vocês vai ter um número, que eu vou dar para vocês e, por meio 
de alguns métodos, que a gente vai explicar daqui a pouco, vocês 
vão sair desse lado ordenados. Só que, dessa vez, numa ativida-
de interativa. Vocês vão ser números novamente.

Mariana: Então, vamos lá, levantando.

Nelson começa a explicar as regras: Vocês vão seguir essas li-
nhas, para formar duplas. Vocês não precisam os dois ficarem 
em cima desses círculos, pois não tem como. Mas vocês vão for-
mar duplas, e comparar seus números com a sua dupla, ok? 
Quem tiver o número maior, vai para direita. Quem tiver o nú-
mero menor, vem para esquerda.

Sônia pergunta se todos sabem diferenciar entre esquerda e 
direita. As crianças confirmam.

Sônia: O menor vai para esquerda e o maior vai para a direita. 

7 Para facilitar a compreensão, é oportuno mencionar que Nelson e Sônia são 
tutores de Ciência da Computação e Pedagogia, respectivamente; e Mariana é 
a coordenadora pedagógica. Os demais nomes que aparecem no episódio são 
fictícios para representar os sujeitos da pesquisa. 
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Mariana: Todo mundo entendeu?

Nelson autoriza que as crianças comecem [...]. As crianças co-
meçam a avançar de forma desorganizada.

Mariana: Não, calma! Vamos fazer uma vez devagar para todo 
mundo entender.

Nelson: Agora vocês vão comparar o número com sua dupla. 
Quem tiver o menor, vai para esquerda (As crianças observam 
os números).

Nelson: Quem tiver o maior, vai para direita.

Algumas crianças avançam, porém Verônica e Cecília conti-
nuam na posição anterior.

Nelson fica confuso. Sônia sugere que comecem novamente 
[...].

Nelson posiciona Ulysses e Alexandre; depois percebe que 
Cecília ainda está de mão dada com Verônica, mesmo com o 
Alexandre entre elas. 

Mariana pede para Cecília soltar as mãos de Verônica e dar as 
mãos para o Ulysses, pois as duplas vão mudando conforme 
eles avançam no tabuleiro [...]. 

As crianças estão na posição inicial novamente. 

Mariana repassa as regras com as crianças, e elas vão res-
pondendo e começam a comparar os números. Sônia auxilia 
Cecília. Aos poucos, todos tentam avançar [...]. 

Cecília precisa comparar seu número com Lucas. Sônia vai até 
eles para ajudar se for necessário. 

Os dois avançam. As crianças estão na mesma direção e nova-
mente comparam os números. 

Mariana vai até Cecília e ajuda a comparar com o número 
de Ulysses. Cecília segue até o quadrado vermelho no chão, 
e Mariana a parabeniza por ter chegado ao final do tapete 
improvisado. 

Nelson comenta que Cecília tem o menor número, e Lucas, o 
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maior número, e que os outros ainda precisam comparar os 
números. 

As crianças comparam e avançam [...]. Todos comemoram. 

Nelson: Agora vocês vão fazer sem a nossa intervenção direta. 
[...].

Ulysses pede que Cecília dê a mão ao Francisco.

Mariana faz com que as crianças interajam entre si para resol-
ver as comparações.

Mariana: Qual que é maior, Cecília? O seu ou o dele? Fala para 
ele.

Francisco: 29

As crianças conversam entre si e comparam.

Sônia: Vai, Cecília.

Ulysses: Vem, Francisco.

Mariana comenta baixinho: Tem que deixar eles resolverem.

Monique: Tia, o meu é maior que o dela.

Mariana: Pergunta para ela, vê com ela.

Ulysses ajuda Cecília a comparar com Monique.

Mariana incentiva Cecília a comparar [...].

Monique: Eu vou para onde? Eu vou com quem, gente?

Ulysses: Fica aí, eu estou com o Francisco. Vai para o quadrado.

Ulysses conversa com Francisco e o incentiva a fazer a 
comparação. 

Francisco responde, e Ulysses diz para onde eles devem ir [...].

Por meio desse episódio, defendemos a possibilidade de aprendi-
zagem significativa por meio da colaboração/interação entre os sujeitos 
da pesquisa e da diversidade cognitiva presente em sala; sobretudo, por-
que esta afetou a todos a ponto de contribuir com o desenvolvimento 
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da cognição (imaginação e emoção). Partindo desse ponto de vista, os 
dados permitem-nos observar que as aulas de computação despluga-
da com suas atividades colaborativas aproximam-nos de um conceito 
de Vigotski que perpassa todo o processo de desenvolvimento huma-
no: a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). A ZDP é definida por 
Vigotski (2007, p. 97) como 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de pro-
blemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através da solução de problemas sob a orientação de um adul-
to ou em colaboração com companheiros mais capazes.

O conceito dialoga com as práticas pedagógicas que utilizam a 
mediação como base, visto que sugere que a criança pode atingir ní-
veis mais elevados de desenvolvimento quando soluciona seus proble-
mas com o auxílio do outro em uma proposta colaborativa, implicando, 
assim, a reorganização de um processo interpessoal em um processo in-
trapessoal, que está em iminência. Senna (2019, p. 297), em seus estudos, 
afirma que: 

O sentido social da teoria de Vygotsky acerca da construção 
do conhecimento se fundamenta, [...] a partir da forma como 
cada qual representa para si mesmo a realidade à sua volta e 
como se apropria das formas como as demais pessoas a repre-
sentam. Portanto, [...] cada ato de interação entre duas pesso-
as necessariamente produz uma situação de desenvolvimento 
proximal, através da qual os interlocutores se esforçam para se 
compreender mutuamente.

A potencialidade dessas ações está permeada por funções já ama-
durecidas e outras que ainda não amadureceram, em um movimento 
dialético. Então, se hoje a criança não desempenha ainda uma determi-
nada atividade sozinha, amanhã, após a internalização/apropriação do 
conceito e a compreensão de tal tarefa, ela poderá desempenhá-la sem 
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ajuda (VIGOTSKI, 2007). Por isso, o aprendizado colaborativo é con-
siderado tão importante, visto que a mediação do outro influencia no 
desenvolvimento da elaboração conceitual e na tomada de consciência 
pelo sujeito de seus próprios processos mentais (VIGOTSKI, 2012).

Em síntese, fica evidenciado, por meio dos dados, que o “pro-
blema” da aprendizagem de conceitos matemáticos, em uma perspec-
tiva inclusiva, não está na deficiência, mas, sim, na forma de acesso à 
informação, visto que as aulas de computação desplugada, em grande 
medida, tiveram como conteúdos conceitos da matemática que poderiam 
ser trabalhados no ambiente escolar. Por meio da colaboração/interação 
entre os sujeitos, intervenções e reconstruções de sentidos e significados, 
todos conseguiram avançar, inclusive em questões de lógica e de ativida-
des que envolviam a abstração.

São novos modos de acesso ao conhecimento, uma inovação 
educacional ou são práticas de ensino diversificadas para sujeitos diver-
sos? Essa é uma questão/reflexão que fica e que tentaremos sanar após 
a apresentação de mais dados que privilegiaram a elaboração do conhe-
cimento por meio da imaginação e da criação. Assim sendo, conside-
rando os processos de colaboração/interação mediados pela linguagem 
de computação para a aprendizagem e a discussão apresentada até aqui, 
demonstraremos, a seguir, um episódio de outro momento da pesquisa: 
o uso do Scratch.

Após a exploração inicial da ferramenta, as crianças receberam 
o início de uma história impressa em papel. O objetivo era que eles 
continuassem a história, de modo a construir um projeto no Scratch. 
Nelson apresentou brevemente a ferramenta com o auxílio de Natália e 
explicou que, no decorrer das aulas, iriam tirar dúvidas junto a eles, já 
que cada um teria seu próprio projeto. Nessa fase, tínhamos dois tuto-
res/mediadores de Ciência da Computação (Nelson e Natália) e três de 
Pedagogia (Mariana, Julinete e Sônia), que iam se alternando entre os 
alunos conforme fosse necessário. As crianças sentavam-se uma ao lado 
da outra dispostas em duas fileiras (cada uma com um computador) no 
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laboratório de computação. 
 

	Francisco e Cecília e o papel da imitação

As crianças estão concentradas nos projetos (Som de gato 
miando ecoa pelo laboratório).

Sônia diz que Cecília quer fazer os personagens se moverem, 
mas elas não sabem como.

Nelson ajuda, mostrando o que é preciso fazer.

Francisco começa a apontar para a tela e falar rapidamente. 
Ele arrasta o gato do Scratch pela tela.

Francisco: Jogar fora, vou jogar fora.

Sônia: Você quer jogar ele fora?

Francisco: Sim

Sônia explica a ele um passo a passo de como apagar o perso-
nagem. Ele presta atenção.

Enquanto Sônia ajuda Francisco, Cecília para de fazer sua his-
tória e fica observando os dois.

Francisco diz alguma coisa sobre subir. Sônia novamente o 
ensina.

Ulysses e Alexandre conversam entre si, trocando ideias.

Sônia pergunta o que Cecília quer colocar na história. 
Francisco presta atenção em Sônia.

Sônia e Cecília escolhem imagens para adicionar no projeto.

Ulysses olha a tela de Alexandre e interage com ele. Ulysses e 
Alexandre se ajudam.

Francisco se levanta rapidamente e olha as telas de Monique e 
Lucas por trás [...].

Sônia e Cecília conversam enquanto montam a história.

Francisco está inquieto, olhando em volta. Francisco chama 
Sônia.
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Sônia: Francisco, já arrumou o príncipe dela? Quero ver quem 
é o príncipe.

Francisco brinca com o cabelo de Sônia.

Sônia: Vai, escolhe aí o príncipe.

Sônia volta a prestar atenção no computador de Cecília.

Sônia: Aqui, Cecília.

Cecília se distrai e vira para o lado onde está Maíra [...]. 

Francisco: Empatamos, empatamos! Olha, empatamos! (pu-
xando Mariana para que ela possa olhar) Francisco 
começa a falar alto e rápido. Ele aponta para a tela de 
Cecília [...].

Sônia e Mariana percebem que Francisco está copiando a his-
tória de Cecília.

Cecília chama Maíra e comenta com ela (bem baixinho) que 
Francisco está copiando o projeto dela. Logo depois, 
Cecília abaixa a cabeça.

Mariana: Não precisa fazer igual da Cecília.

Sônia: Pode escolher do seu jeito, tá?

Francisco: Isso! Empatamos (ele bate as mãos uma na outra 
ao falar) [...].

Francisco diz alguma coisa sobre competir com a Cecília. 
Mariana diz a ele que não precisa fazer igual aos dos 
colegas. Francisco começa a ficar inquieto e afasta 
Mariana do seu computador.

Francisco continua olhando para a tela da colega [...].

Sônia tenta ajudar Francisco, mas ele a impede de pegar o 
mouse [...].

	Lucas e Nelson: o desafio como força motriz para o 
aprendizado 

Mariana ajuda a explicar para Nelson qual é a dúvida de Lucas.
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Lucas explica que o que ele fez não funciona como ele queria 
[...].

Nelson está ajudando Lucas, juntamente a Mariana.

Nelson: Agora faz sentido, né?

Lucas sorri ao lado de Nelson. Ainda estão tentando consertar 
o projeto.

Lucas: Eu não acredito…

Nelson conversa com Lucas.

Nelson: Você vai desistir?

Lucas: Não. Você vai?

Nelson: Já fiz coisas piores.

Lucas gosta de ver que Nelson não vai desistir e que juntos vão 
chegar a uma solução.

Nelson fica ao lado de Lucas, enquanto ele refaz alguns blocos 
no Scratch.

Lucas observa Nelson usando o Scratch no computador ao 
lado do seu.

Nelson faz sinal de positivo olhando para Lucas [...]. (Parte 1)

Ao revisitarmos algumas cenas e interações no laboratório, ob-
servamos alguns elementos importantes para análise. O Scratch utiliza 
blocos para criação de programas, algo que nos remete à construção 
de quebra-cabeças, e os blocos precisam ser encaixados de acordo com 
o que você deseja inserir no projeto. Seus personagens são coloridos e 
podem ser movimentados em diversos ambientes/cenários, o que torna 
a atividade divertida e incentiva a criatividade.

No que se refere à competição, no decorrer do episódio, Francisco 
demonstra que acreditava estar em um jogo com Cecília. Na hora, ques-
tionamos tal atitude e não compreendemos a ideia do aluno. Visto que 
seus colegas Alexandre e Ulysses estavam fazendo a atividade pratica-
mente em dupla; Francisco tentou realizar uma dinâmica similar com 
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Cecília, mas foi incompreendido, inclusive por ela.
Dando continuidade à análise, fundamentada em Vigotski (2007), 

a atitude de Francisco levou-nos à reavaliação do papel da imitação no 
aprendizado. O autor critica a compreensão do ato de imitar apenas 
como um processo mecânico, como se apenas o que fosse feito sem au-
xílio de outros indicaria seu nível de desenvolvimento. Já apresentamos 
algumas reflexões sobre a ZDP e é com base nesse princípio que Vigotski 
afirma que, mesmo quando está imitando algo, a criança só consegue 
imitar o que está no seu nível de desenvolvimento. Por essa razão, as 
crianças podem imitar ações que vão além das suas capacidades, e esse 
fato está relacionado ao processo de aprendizagem. Assim, a atitude de 
Francisco poderia ter sido incentivada, em vez de corrigida (conforme 
veremos posteriormente na parte 2 do episódio). Um segundo aspecto 
essencial para essa análise foi estabelecido por Vigotski (2007, p. 103) em 
um dos seus escopos:

Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato 
de ele criar a zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o 
aprendizado desperta vários processos internos de desenvol-
vimento, que são capazes de operar somente quando a criança 
interage com pessoas em seu ambiente e quando em coope-
ração com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimen-
to independente da criança. 

Desse ponto de vista, em paralelo ao movimento de Francisco, 
ilustramos, no episódio, a dinâmica de interação de Lucas com Nelson 
que nos dá subsídios práticos para o postulado de Vigotski. É premente 
destacarmos que Lucas era o aluno que menos interagia conosco. Nada 
parecia o afetar. Nas reuniões de planejamento, sempre nos indagáva-
mos sobre o comportamento do aluno, suas reações e como poderíamos 
tornar a aula mais atrativa para ele. Como complementar o conteúdo de 
modo a fazer com que Lucas se sentisse desafiado, sem alterar a dinâmica 
das aulas? Essas e outras questões começaram a ser resolvidas por meio 
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do Scratch. A linguagem utilizada na ferramenta, as possibilidades hiper-
textuais e o livre acesso à internet para criar o projeto afetaram de forma 
significativa a aprendizagem do aluno. E, mais do que isso, as trocas com 
Nelson colaboraram para a construção de conhecimentos e compreen-
são do universo representacional de Lucas, gerando, assim, possibilida-
des de alcançar a zona de desenvolvimento real.

	A aprendizagem colaborativa e a tutoria por pares: 
Cecília e Maíra / Francisco e Ulysses

Sônia e Mariana estão tentando ajudar Cecília a refazer o pro-
jeto que ela apagou [...].

Cecília começa a desenhar no projeto e chama Maíra para ver 
seu desenho.

[...] Maíra incentiva Cecília a voltar a fazer o projeto.

Mariana: Vamos lá, Cecília. Você estava indo tão bem.

Cecília arrasta o personagem da sua história pela tela.

Mariana: O cachorro vai ficar aí em cima? Mariana e Cecília 
voltam a fazer a história, melhorando os personagens 
e as posições deles na tela [...].

Maíra aparece ajudando Cecília novamente, apontando para a 
tela do computador. 

Mariana escuta a explicação e vai auxiliando Cecília também.

Mariana e Maíra continuam a ajudar Cecília e o projeto dela. 

Cecília aperta uma tecla repetidamente. E na sua tela, os per-
sonagens se movem. 

Maíra dá sugestões à Cecília, apontando para a história. 
Cecília olha para Maíra e aponta também.

[...] Mariana explica a funcionalidade de alguns blocos para 
Cecília.

Cecília sorri e presta atenção em Mariana.
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Mariana chama Maíra para tirar uma dúvida sobre Scratch. 

Maíra aponta e explica bloquinhos do Scratch.

Cecília faz sinal positivo com a mão para Maíra.

[...] Mariana: Mostra aí, o que foi que você fez.

Cecília aperta algumas teclas. 

Mariana: Agora volta para o cenário.

Cecília executa a história, porém seu boneco fica de cabeça 
para baixo [...].

Enquanto isso, o computador de Maíra começa a tocar uma 
música.

Cecília: Que isso? [...] Ô tia, um monte. Um monte.

Mariana: É, ela colocou um monte.

Cecília: Colocar um monte também.

Mariana: É, você tem que fazer.

Cecília: Faço!

* * *

Ulysses está ajudando Francisco a fazer o tutorial que ele pas-
sou a aula fazendo.

Ulysses: Aperta aqui...

Francisco presta atenção nas instruções de Ulysses.

Julinete, para Ulysses: Ajuda ele, tá? (Julinete diz enquanto se 
afasta um pouco dos meninos).

Ulysses: Aqui ó (ele aponta as coisas na tela).

Francisco brinca com o cabelo de Ulysses e segura o braço do 
colega.

Ulysses e Francisco estão trabalhando em dupla. 

Francisco se estica para olhar o computador de Ulysses.

Ulysses está concentrado em terminar o tutorial junto com 
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Francisco.

Ulysses: Natália, precisamos de ajuda.

Natália se senta ao lado de Francisco e Ulysses para auxiliar.

Francisco presta atenção no que Ulysses e Natália apontam. 
 

Julinete: Agora faz, Francisco. Ele está te mostrando, então 
faz. 

Ulysses: E agora aqui. Como é que faz? (chama Natália 
novamente)

Natália vai até Ulysses e Francisco, se ajeita na cadeira e tam-
bém presta atenção.

Ulysses: Colocar mais 10 passos? (Natália confirma).

Francisco presta atenção e consegue seguir os mesmos passos 
que Ulysses.

Francisco olha de vez em quando para a tela do colega e con-
tinua fazendo o tutorial. 

Francisco memoriza com facilidade o que precisa ser feito. 

Francisco olha para o monitor de Ulysses e fala algo para 
Natália.

Natália: Qual?

Francisco: Assim!

Natália ajeita algumas coisas no projeto de Francisco.

Ulysses: Acho que deu certo!

Os meninos se olham e começam a sorrir [...]. 

(Parte 2) 
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Ao analisarmos as transformações no comportamento de Cecília 
e de Francisco e a atividade de criação de ambos, compreendemos que 
as provocações de seus colegas, Maíra e Ulysses, afetaram a articulação 
entre as experiências, o acesso e a participação na produção de imagens. 
Por mais que as tutoras estivessem presentes e a mediação pedagógica 
fosse constante, foram as intervenções das crianças que fizeram a dife-
rença. O trabalho coletivo e colaborativo permitiu a reelaboração criativa 
de experiências compartilhadas e recombinadas em novas experiências, 
o que foi fundamental para o desenvolvimento dos processos psicológi-
cos superiores dos sujeitos. Assim configuradas, as funções psicológicas 
superiores vão se (re)construindo.

A força do coletivo e dessa diversidade de aprender em parceria 
explicita que a interação e a aprendizagem significativa por meio da me-
diação da linguagem de computação utilizada como recurso afetaram o 
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, sobretudo para 
Cecília e Francisco, que, por meio da imaginação/criação, também apre-
sentaram indícios de desenvolvimento da memória, concentração, aten-
ção voluntária e imaginação. Dessa maneira, agir independentemente da 
situação perceptual imediata e criar uma situação imaginária pode ser 
considerada uma forma de desenvolver a atividade criadora, conforme 
apontam os dados nos episódios. Vigotski (2009) mostra-nos que a ima-
ginação se apoia na experiência e vice-versa; é afetada pela emoção, pela 
cultura e pela linguagem. Assim como o cérebro conserva as experiências 
anteriores e as reproduz, também possui a função de criar novas imagens. 
Essa atividade criadora, que combina elementos de experiências anteriores, 
reelaborados de modo a representar algo novo (construído a partir da 
combinação do velho), é a imaginação. A brincadeira infantil, o faz de 
conta, uma reelaboração criativa das experiências. Logo, compreendemos 
a imaginação como uma condição necessária para a atividade mental e 
desenvolvimento humano. Um processo psicológico que orienta o pensa-
mento da criança para o despertar de novas criações, conforme observa-
mos nas ações de Cecília, Lucas e Francisco.
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Considerações finais

Entre outros aspectos, os resultados apontam que, na prática, a 
metodologia utilizada no campo da pesquisa pode ser considerada um 
exemplo de inovação educacional, e foi essa inovação por meio da rela-
ção com o outro (aqui também incluímos a mediação pedagógica como 
possibilidade de troca e afeto – no sentido de afetar mesmo) que propor-
cionou a aprendizagem e a criatividade por meio da imaginação. Em ou-
tras palavras, a dinâmica das aulas afetou a aprendizagem, e o desenvol-
vimento das funções psicológicas superiores (o pensamento, linguagem, 
memória, imaginação e criação) de todos.

No processo de análise de dados, também ficou evidente que, ao 
elaborarmos uma proposta de ensino colaborativa e interdisciplinar, em 
um movimento coletivo de construção do conhecimento, propiciou-se 
a atividade criadora por meio do afeto e da imaginação. Assim sendo, 
no que diz respeito aos resultados desta pesquisa, destacamos que: a) 
o caráter criativo da linguagem na produção do conhecimento afetou 
significativamente a aprendizagem por meio da imaginação; b) a impor-
tância da interação inter pares com a linguagem de computação colabo-
rou com a aprendizagem e o desenvolvimento humano; c) o desenvolvi-
mento da atividade criadora, por meio da interdisciplinaridade, envol-
veu crianças com diferentes especificidades no desenvolvimento; e d) as 
cooperações dialógicas entre as crianças afetaram o desenvolvimento de 
suas vivências. 

Nesse prisma, os resultados mostraram que é possível fazer um 
trabalho educacional com os sujeitos, independentemente da diversida-
de e da pluralidade cognitiva e social. Com isso, apesar de não ter sido 
foco desta pesquisa discutir as individualidades cognitivas e formas de 
apropriação do conhecimento, a tese trouxe elementos que provocam 
a reflexão sobre as possibilidades de realização de um trabalho educa-
cional significativo (e por que não afetivo?), mesmo em uma turma que 
apresenta uma “diversidade tão adversa”. 
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Parece-nos que essa é uma questão central até mesmo para a 
própria defesa da Escola Inclusiva, uma vez que os dados apontaram a 
premência de metodologias diversificadas em uma perspectiva do de-
senho universal para atender à pluralidade cognitiva humana. Nessa 
direção, os resultados indicam dados consistentes que nos permitem 
problematizar a ressignificação da área da Educação Especial, que ainda 
continua focando suas pesquisas nas características da deficiência, e 
não nas possibilidades e seus processos. Por fim, gostaríamos de salien-
tar que, neste trabalho, apresentamos reflexões que dialogam sobre a 
profícua interação entre significação, marcas de aprendizagem e indí-
cios de desenvolvimento.
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DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEm: 
PERSPECTIVAS PARA A INCLUSÃO 
EDUCACIONAL 

izadora Martins da silva de souza1 

 Este capítulo resulta de pesquisas desenvolvidas no âmbito do 
projeto Desenho Universal para a Aprendizagem: implementação e ava-
liação do protocolo do Livro Digital Acessível (2017-2018)2, vinculado 
ao grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão 
Educacional (ObEE) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ-IM). O referido projeto tem como proposta implementar e ava-
liar o protocolo para a elaboração de livros didáticos acessíveis na pers-
pectiva do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) na escolariza-
ção de estudantes público-alvo da Educação Especial.

Considerando o acesso e a participação de todos os sujeitos na es-
cola, temos por intuito refletir sobre a concepção do Desenho Universal 
aplicado à aprendizagem, referenciando-o como estrutura de orientação 
para práticas educacionais inclusivas frente às diferenças humanas. Em 
diálogo com a literatura especializada e com um recorte da pesquisa de 

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc). Bolsista da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Integrante 
do grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão 
Educacional (ObEE/ UFRRJ). E-mail: izadorasouza15@gmail.com. Trabalho 
realizado com apoio da CAPES – Código de Financiamento 001.

2 A pesquisa foi concluída em 2018 e contou com o financiamento do Governo 
Federal por meio de Emenda Parlamentar para a UFRRJ. Relatório técnico 
disponível em: <http://r1.ufrrj.br/im/oeeies/wp-contentuploads201809pro-
jeto-desenho-universal-para-a-aprendizagem-implementacao-e-avaliacao-do
-protocolo-do-livro-digital-acessivel-pdf/>. 
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Mestrado intitulada Desenho Universal para a aprendizagem de pessoas 
com deficiência intelectual (SOUZA, 2018), também temos como obje-
tivo apresentar os resultados da primeira fase de elaboração e de confi-
guração do piloto do livro didático acessível. Em termos metodológicos, 
optamos pela pesquisa qualitativa com ênfase no levantamento biblio-
gráfico e estudo de caso. Dessa forma, este trabalho contempla as se-
guintes questões de estudo: a inclusão educacional, práticas educacionais 
na perspectiva do Desenho Universal para Aprendizagem e tecnologias. 

A inclusão escolar é tema emergente e de reinvindicações na con-
temporaneidade e requer um olhar ampliado e recorrente, já que sofre 
implicações de âmbito científico, econômico, político e social (GLAT, 
2009; PLETSCH, 2011, 2014; KASSAR, 2013; VALLE; CONNOR, 2014). 
Denotando os avanços e os desafios, a inclusão é uma conquista legiti-
mada, não sendo um favorecimento, mas um direito humano que evi-
dencia uma nova cultura frente à pluralidade. 

Ora, a questão de uma educação com significação para todos es-
barra em muitos aspectos, uma vez que “[...] a sociedade, de modo geral, 
enfrenta enormes dificuldades para lidar com o que é diferente, isto é, 
com tudo aquilo que se afasta dos padrões estabelecidos como normais” 
(ROSSATO; LEONARDO, 2011, p. 2). 

O conceito de normalidade – uma construção ascendente e que 
se mantém em ebulição na sociedade – é um processo de exacerbação do 
corpo bem-feito, assimétrico e fugaz que representa um modelo tanto 
na história quanto nas ideias. A instituição escolar não destoou desse 
pensar, já que, ao longo do tempo, padronizou o estudante. Deve-se a 
isso a exclusão de diversos grupos, entre eles as pessoas com deficiência. 

A partir desses aspectos, a escola como um campo de disputas 
expõe lutas, contradições, imposições. Nesse movimento, as discussões 
são atravessadas por abordagens históricas e sociais. Dado isso, as com-
petências pedagógicas tornam-se desafiadoras, a formação de professo-
res, o currículo, as práticas pedagógicas, os recursos para a aprendizagem 
entre outros, são pautas de exaustivos debates, além das considerações 
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a respeito do contraste que representa o cenário educacional brasileiro 
(PLETSCH, 2014).

Com proposição a essas questões, encontra-se o Desenho 
Universal para Aprendizagem (DUA), que oportuniza reflexões e pos-
sibilidades quanto ao currículo instituído na escola e sobre os pro-
cessos acadêmicos. 

O Universal Design for Learning (UDL)

Constituído na década de 1990, o Universal Design for Learning, 
com tradução na língua portuguesa para “Desenho Universal para 
Aprendizagem”, foi apresentado pelo grupo estadunidense Center for 
Applied Special Technology (CAST)3. A concepção institui princípios 
orientadores para aprendizagens mais significativas, tendo em vista a va-
riedade de sujeitos que constitui os diferentes níveis de ensino. 

Quanto à nomenclatura, a origem está associada à arquitetura, 
do termo conhecido como Desenho Universal (DU). No Brasil, ela está 
inserida nos quesitos de padronização e de acessibilidade arquitetônica 
para todos, tendo em vista uma série de documentos e de legislações es-
pecíficas, sendo um deles o Decreto No 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
Art. 8º, inciso IX, que caracteriza o DU como

[...] concepção de espaços, artefatos e produtos que visam 
atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes 
características antropométricas e sensoriais, de forma autô-
noma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou 
soluções que compõem a acessibilidade (BRASIL, 2004, n.p.).

As implicações do DU vão além de rampas de acesso, pois com-
põem ambientes e produtos para todos os sujeitos, independentemente 
da idade, condição ou característica. Temos como exemplo os dispositi-
vos móveis, como a alta voz e a digitação intuitiva nos celulares, também 
o uso de legendas em vídeos, entre outros recursos projetados para a 

3 Site do grupo CAST: http://www.cast.org.
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acessibilidade, mas que se tornaram aplicáveis no dia a dia de todas as 
pessoas (ALVES; RIBEIRO; SIMÕES, 2013). 

Embora o Desenho Universal para Aprendizagem se inspire na 
arquitetura, é importante entender tal inspiração como metáfora na edu-
cação, e não como conceitos equivalentes. A concepção não se associa 
aos planos de construção arquitetônica, mas pretende oportunizar prá-
ticas educacionais que considerem a diferença como parte da condição 
humana. 

O DUA é resultado de várias pesquisas, tendo como base os es-
tudos cerebrais quanto à aquisição do conhecimento humano e ao uso 
de novas tecnologias. Conforme Rao e Meo (2016, n.p., tradução nossa), 
“[...] quando adquirimos novas habilidades e conhecimentos, três redes 
interagem, permitindo reconhecer, compreender, internalizar, expressar 
e relacionar-se com as informações que estamos aprendendo”. A seguir, a 
Figura 1 mostra as diretrizes bases do DUA.

Figura 1- Diretrizes do Desenho Universal para Aprendizado (Redes 
neurais de aprendizagem)

Fonte: Adaptada pela autora de CAST (2018).

Ao longo do tempo, a instituição de ensino colocou em pauta os 
aspectos cognitivos, deixando à parte os aspectos que envolvem a afetivi-
dade do sujeito. O DUA estuda e estabelece a importância da interconexão 
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desses aspectos nos processos de ensino e de aprendizagem.
Ao conhecer os sujeitos que constituem o grupo, valorizar o co-

nhecimento prévio e os diferentes contextos, o professor compreende 
melhor a prática, orientando objetivos, meios e materiais que funcionem 
melhor na sala de aula. O planejamento pensado na diversidade oportu-
niza a identificação das barreiras, as quais podem ser pedagógicas, ati-
tudinais e até físicas. Conforme o esquema da Figura 2 a seguir, temos 
a síntese do percurso quando pensamos na perspectiva do Desenho 
Universal para Aprendizagem.

Figura 2 – Percorrendo caminhos

Fonte: Adaptada pela autora com base em Meyer, Rose e Godon (2014).

Tais identificações propõem o desprendimento do comprometi-
mento orgânico, em busca de possibilidades para o desenvolvimento do 
sujeito. Conforme os princípios do DUA, não existe um único meio de 
representação de conteúdo, já que os processos de apreensão não ocor-
rem da mesma maneira para todos. Com uma visão holística, evidencia-
se a variedade de recursos na remoção de barreiras e na construção de 
estruturas de interesse, representações, ações e expressões dos sujeitos 
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(ROSE et al., 2002). O Quadro 1 a seguir apresenta uma síntese dos prin-
cípios orientadores do DUA.

Quadro 1 – Síntese dos princípios orientadores do DUA

I. Fornecer múltiplos
meios de 
representação

II. Fornecer múltiplos 
meios de ação e 
expressão

III. Fornecer 
vários meios de 
engajamento

Percepção Ação física Recrutamento de 
interesse

Linguagem, expressão 
e símbolos

Habilidades expressivas 
e fluência

Esforço de sustenta-
ção e persistência

Compreensão Função executiva Autorregulação

Fonte: Adaptado pela autora de CAST (2018).

Em sua organização, o DUA apresenta diretrizes e princípios que 
envolvem a elaboração de avaliações, de métodos e de materiais que pro-
piciem o atendimento de múltiplos sujeitos. O apoio das tecnologias de 
baixo e de alto custo pode facilitar em alternativas de aprendizagem e 
ambientes educacionais motivacionais. Em suma, o currículo escolar 
deve “[...] amplificar as habilidades naturais e reduzir as barreiras desne-
cessárias para a maioria dos estudantes [...]” (MEYER; ROSE; GODON, 
2014, p. 6, tradução nossa).

Quando planejamos em DUA, envolvemos todos os estudantes. 
Um mesmo conteúdo curricular pode estar disponível de modo impres-
so ou digital, por exemplo. Uma história pode ser contada partindo de 
múltiplos recursos, como áudio ou imagem. Desse modo, novas con-
dições para a escolarização surgem, as especificidades devem enalte-
cer as vivências escolares, evidenciando territórios que uns dominam, 
outros não (RAO; MEO, 2016). Essa visão quer dizer que muitos ter-
renos de difícil acesso nada mais são do que estratégias pedagógicas 
mal direcionadas.
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As possibilidades de que o conhecimento humano pode ser cons-
truído por variados meios e formas é a primeira regra para se entender 
os fundamentos do DUA. Ao elaborar aulas com os aspectos do design, 
o professor tenciona a construção de práticas significativas, atentando-
se às preferências, às habilidades e às especificidades do estudante. Dito 
isso, este capítulo traz um recorte da pesquisa realizada entre os anos de 
2015 e 2018, que contou com pesquisadores de diversos campos para a 
organização e a validação do protocolo do livro digital acessível. 

Por onde começamos

Inicialmente, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) conduziu uma ação internacional intitulada Inclusive, 
Equitable, Quality Education for All, coordenando oficinas na América 
Latina para a criação de normas e de procedimentos para se chegar à 
construção de livros didáticos acessíveis. Foi elaborado um protocolo 
preliminar para orientação na preparação de didáticos digitais acessí-
veis, de modo a viabilizar “[...] materiais flexíveis, técnicas e estratégias, 
que busca[m] ampliar a aprendizagem de alunos com ou sem deficiên-
cia” (MOVIMENTO DOWN, 2015, p. 3). O experimento foi compar-
tilhado entre alguns países, cada qual responsável por um âmbito de 
possiblidades. 

No Brasil, ao abordar o processo de divisão e de modelagem do 
livro, as ideias deram-se a partir da organização não governamental 
Movimento Down, quando uma série de reuniões foram realizadas com 
o intuito de condicionar uma base para as disposições do protocolo no 
contexto brasileiro. Por conseguinte, um manual foi sistematizado junto 
ao Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional e gra-
duandos do curso de Pedagogia da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, Campus Nova Iguaçu, RJ. 

Tais movimentos geraram o Manual Desenho Universal para 
Livros Didáticos, com cinco capítulos. O documento discute exempla-
res didáticos dispostos nas salas de aula, dando especificações sobre a 
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aplicação do conceito DUA nesses recursos, além de implicações que 
tangem à acessibilidade do material pedagógico. A Figura 3, a seguir, 
mostra a oficina precursora na preparação para aplicação e avaliação do 
protocolo inicial.

Figura 3 – Oficina Desenho Universal para livros didáticos

Fonte: Adaptada pela autora de Movimento Down (2015).

Contextualização e elaboração do livro didático digital

Nossas observações iniciaram-se no ano de 2016, quando acom-
panhamos a composição do livro didático digital na perspectiva do DUA. 
Destacamos como ponto interessante os seguintes critérios: a) o piloto 
partiria de um material já existente, pois foi escolhido o livro didático mais 
usado nas escolas brasileiras no ano de 2015; b) a seleção do ano de esco-
larização, tendo como público o primeiro ano do Ensino Fundamental; c) 
corresponderia à disciplina de Ciências Humanas e da Natureza. 
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Participamos, então, de diversos encontros presenciais para o 
desenvolvimento do livro. Ações foram discutidas e repensadas por di-
versos profissionais, dentre eles especialistas em educação, designer e 
tecnologia, no intuito de rever a forma do conteúdo da obra escolhida. 
Revisões com alterações significativas foram realizadas, já que o material 
didático impresso apresentava uma estrutura mecanizada. 

Dada essa fase, foram consideradas mudanças na estrutura peda-
gógica, além de formulações tecnológicas. Os encontros foram registra-
dos em diário de campo, de modo a possibilitar a análise dimensional 
e os estudos posteriores no que se refere à usabilidade do piloto. Para 
melhor entendimento das fases que compreenderam o processo de ela-
boração do manual, expomos a Figura 4 a seguir. 

Figura 4 – Planejamento do livro digital

Fonte: Adaptada pela autora de Souza (2018, p. 61).

Do livro impresso para o livro digital

O livro digital (Figura 5) vai ao encontro do que vivemos hoje 
em torno da tecnologia digital, dando ênfase nas imagens, no interativo, 
na multimídia e de fácil manuseio. Contudo, a nossa reflexão é sobre a 
inserção do material digital na escola; o tablet por si só não evidencia a 
finalidade pedagógica. Aplicativos apropriados, planejamento docente e 
manutenção fazem-se necessários para o seu uso.
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Figura 5 – O livro digital pronto

Fonte: Banco de dados digital do ObEE de 2018.

O uso do livro didático impresso é algo rotineiro nas escolas 
brasileiras, a questão é se esse material atende às especificidades dos es-
tudantes, de forma a contribuir para sua escolarização. A organização 
do livro em DUA nos fez refletir sobre o mercado editorial e os exem-
plares didáticos em circulação. A constituição e o manuseio desses li-
vros ainda são fatores questionáveis por diversos estudos e pesquisas. 
Enfatizamos, ainda, que não adianta mudar a mídia se não mudar a es-
trutura do produto.

A importância da tecnologia digital na educação não se com-
põe de mero entretenimento, mas deve executar critérios pré-definidos 
quanto à intencionalidade e à praticabilidade dos artefatos. É possível 
identificar, na literatura do DUA, abordagens principais, que se rela-
cionam à elaboração de múltiplos produtos como os livros digitais. Na 
Figura 6 que segue, indicamos o conjunto de etapas que se desenrolou 
no âmbito da construção, as quais podem ser orientadoras para outros 
recursos acessíveis. 



238

Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional – ObEE

Figura 6 – Critérios para produção de material em DUA

Fonte: Adaptada pela autora de Souza (2018, p. 72).

A representação na Figura 6 denota um parâmetro para o de-
senvolvimento de materiais pedagógicos em diversas mídias. É possí-
vel identificar em sua base as condições para fornecer apoio ao projeto, 
que deve ser elaborado de modo interdisciplinar (técnico e pedagógico), 
tendo em vista a acessibilidade na criação de interfaces. 

Nas suas diversas formas, a tecnologia pode apresentar algum 
transtorno quanto à sua utilização. Diante disso, foi pensado um instru-
mento de fácil operação tanto para o professor quanto para o aluno. A 
questão mantém-se no modo de pensar as interações do piloto, visto que 
não podemos depender do acesso à internet, pois a instituição de ensino 
pode não apresentar tal recurso. Levando isso em conta, contamos com 
um artefato que interage offline, ou seja, sem necessidade de rede. O livro 
digital pode ser personalizado a cada sujeito, dentro das dificuldades que 
este apresenta. Desse modo, podem ser configurados o tamanho das le-
tras, o nível sonoro, a luminosidade, entre outras funções. 

Nesta pesquisa, trabalhamos com a unidade específica “A vida 
ao meu redor”. A seguir, faremos a incursão no sumário do livro físico 
(Figura 7), que dispõe de modo tradicional o conteúdo a ser trabalhado. 
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Figura 7 – Sumário introdutório do livro físico

Fonte: Banco de dados digital do ObEE de 2016.

Podemos verificar, a seguir, a Figura 8, que traz o sumário do livro 
digital, o qual foi repensado para maior interatividade do usuário, con-
templando a percepção visual e auditiva. 

Figura 8 – Sumário introdutório da unidade digital

Fonte: Banco de dados digital do ObEE de 2016.
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Após o sumário, a próxima tela inicia a primeira atividade da uni-
dade, com a introdução ao conteúdo “Meu corpo”. Esta apresenta um 
cenário para pintura, que foi repensada para mais interação com o uso 
do tablet. O usuário interage com o ambiente, sendo atribuídos sons às 
figuras e aos personagens dispostos na tela. Além disso, há a facilidade 
de colorir por meio de uma paleta gerada quando o link indicado é cli-
cado (Figura 9).

Figura 9 – Interface “ A fazenda” disponível no Tablet

Fonte: Banco de dados digital do ObEE de 2016.
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Da esquerda para direita, notamos o uso da imagem para pintu-
ra, tendo o reconhecimento dos sons emitidos pelos animais conforme 
a criança passar o dedo. Isso provoca a inserção do aluno no cenário 
apresentado. Ao desenvolver tais alternativas, o aluno pode gerar histó-
rias autorais, indo além das perspectivas propostas pelo exercício. Vale 
notar o princípio do DUA, modo múltiplos de ação e de expressão sendo 
incorporados no piloto. O botão recomeçar está disposto em muitas ati-
vidades no desenrolar do livro, um aspecto importante para a usabilida-
de do material.

Para proporcionar variados meios de apresentação, como ten-
ciona o DUA, interferências foram feitas nas figuras, não como simples 
ilustração, mas de modo significativo para o usuário. O texto escrito foi 
ampliado, sendo utilizada a narração em áudio para que o aluno acom-
panhe a leitura (Figura 10).

Figura 10 – Interface de texto sonoro disponível no Tablet

Fonte: Banco de dados digital do ObEE de 2016.
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No seguimento das etapas, a organização de conteúdo visa apre-
sentar com clareza as propostas de atividades e informações. Notamos 
que a linguagem do livro didático é rebuscada, o que pode não favorecer 
ao entendimento do sujeito. Também observamos outro impasse quanto 
à linguagem utilizada em referência à dimensão étnica nacional (Figura 
11), sendo sugeridas imagens que correspondessem da melhor forma ao 
contexto brasileiro. 

Figura 11 – Interface com diferentes etnias 

Fonte: Banco de dados digital do ObEE de 2016.

Vídeos e animações foram relacionados com os temas abordados, 
para que o usuário tenha melhor compreensão das propostas. Não há 
uma regra específica de quando podem ser acionados; assim, o usuário 
determina se deseja fazer uso do vídeo no início ou no final da unidade. 
A utilização do audiovisual é permeado por diversos objetivos quando 
trabalhado de maneira reflexiva, não como mero dispersor de tempo. O 
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material contribui para motivar a introdução de novos assuntos, apre-
sentar de maneira lúdica cenários nunca explorados, comtemplando a 
imaginação e a percepção do indivíduo. 

Figura 12 – Interface de animação representatividade e identidades

Fonte: Banco de dados digital do ObEE de 2016.

O uso de imagens animadas que simulem processos, as quais 
oferecem alternativas às informações visuais, é um aspecto necessário 
no livro digital. O sentido de ação e de possibilidade de o aluno imitar, 
como sugere a Figura 13, é um aspecto positivo de interação entre con-
teúdo e sujeito. Sai do plano pontual do livro impresso e transborda da 
tela para o fazer na vida real.
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Figura 13 – Interface de tarefa e vídeo 

Fonte: Banco de dados digital do ObEE de 2016.

O livro no formato digital seguiu os princípios do Desenho 
Universal para Aprendizagem na estrutura técnica e pedagógica, obje-
tivando recursos acessíveis, com o layout funcional; a interface de fácil 
navegação; a organização lógica do conteúdo; a disposição de botões de 
recomeço, parar, voltar e seguir; e a interatividade como ponto relevante 
no design compreendeu a faixa etária do usuário. 

Considerações finais

Entendemos a inclusão para além dos projetos de acessibilidade 
arquitetônica e, também, como uma possibilidade de superarmos velhas 
ideias sobre as condições humanas. A escola, tencionada pelas políticas 
de inclusão educacional, tem no referencial do Desenho Universal para 
Aprendizagem um aliado que pode contribuir na construção de cená-
rios mais otimistas frente à pluralidade. Quando pensamos em práticas 
pedagógicas significativas, que englobem a todos, podemos lançar mão 
dos recursos do DUA associados às tecnologias. Em síntese, entendemos 
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que a proposta do DUA não ignora as práticas pedagógicas existentes, 
mas promove um olhar àquelas consideradas com potencial, oferecendo 
ressignificação a todos os alunos. 

Refletir o desenho é repensar novas atitudes, desfocando os pro-
blemas para estabelecer ações positivas frente ao ambiente escolar. O 
universal vai garantir o movimento de todos na busca de novos feitos e 
ambientes de aprendizagem. Por fim, esperamos que os resultados deste 
estudo conduzam a novas investigações com aplicação na escola dos re-
cursos, de modo a envolver o Desenho Universal para Aprendizagem 
como facilitador e orientador de práticas escolares, possibilitando o 
acesso ao currículo a todos, independentemente de suas especificidades.
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TECNOLOGIAS NAS SALAS DE RECURSOS 
mULTIfUNCIONAIS: Um OLHAR SOBRE A 
DINÂmICA DO TRABALHO DOCENTE 

Kelly Maia cordeiro1

O meu encontro com o grupo de pesquisa Observatório de 
Educação Especial e Inclusão Educacional (ObEE/UFRRJ) ocorreu em 
2016, quando trabalhava no Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) para jovens e adultos com deficiência intelectual. Após o Mestrado 
em Educação (CORDEIRO, 2013), busquei realizar pesquisas na área da 
Educação Especial. Ao ser aceita para participar das reuniões do grupo 
ObEE, fui envolvendo, na prática pedagógica, no meu falar e no agir, os 
conceitos e os paradigmas defendidos sobre inclusão educacional deba-
tidos nesse espaço. Assim sendo, este artigo abarca um pouco dos con-
textos pessoal, profissional e de pesquisa em que estou inserida no ObEE 
e no Grupo de pesquisa Educação e Mídia (Grupem/ PUC-Rio).

O Censo da Educação Básica de 2018 (INEP, 2019) mostra que 
se tornou mais intensa a distorção idade-série no 3º e 6º anos do Ensino 
Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio. No 3º ano de escolarização, 
as crianças estão com aproximadamente 8 anos de idade, é o final do 
ciclo da alfabetização, podendo ser retido por mais tempo nessa etapa. 

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), orientada pela Prof.ª Dr.a 
Rosália Duarte. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). Integrante do Grupo de Pesquisa Educação e 
Mídia (Grupem/ PUC-Rio) e Observatório de Educação Especial e Inclusão 
Educacional (ObEE/ UFRRJ). Docente no município de Angra dos Reis. E-mail: 
kelly05maia@gmail.com. O presente trabalho foi realizado com apoio da 
CAPES – Código de Financiamento 001.
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São classificados dentro do quadro da distorção idade-série os estudan-
tes que permanecem no mesmo ano de escolaridade por dois anos ou 
mais. O documento evidencia que o número de matrículas de estudantes 
da Educação Especial cresceu 33,2% em relação a 2014 e que a concen-
tração maior deles está no Ensino Fundamental.

Quanto às políticas públicas a esse público, o documento Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008a) estabelece orientações ao sistema educacional quan-
to à Educação Especial, entendida como modalidade que perpassa por 
todos os níveis, todas as etapas e modalidades da educação (da Educação 
Infantil ao Ensino Superior). O documento ratifica o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) como parte integrante do processo 
educativo. 

As Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial 
(Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009) definem como público da 
Educação Especial (EE) estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O AEE tem cará-
ter complementar ou suplementar à escolarização, tendo como orienta-
ção ser oferecido prioritariamente em salas de recursos multifuncionais 
(SRM). Entre as atribuições ao professor do AEE estabelecidas nesse do-
cumento, destacamos as do Art. 13:

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recur-
sos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias consideran-
do as necessidades específicas dos alunos público-alvo da 
Educação Especial; 
II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 
Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade 
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade [...]. (BRASIL, 
2009, p. 3).

Entre avanços e retrocessos, a escolarização dos estudantes com 
alguma deficiência envolve subjetividades quanto à interpretação dos 



249

Pesquisa, Extensão e Formação de Professores

documentos legais. Na prática, os processos educacionais são atravessa-
dos por questões como a formação docente, a infraestrutura e as práticas 
pedagógicas. Diante do exposto, propomos, neste capítulo, apresentar e 
discutir sobre as tecnologias como intervenções pedagógicas no espaço 
educativo das salas de recursos multifuncionais.

O artigo traz um recorte de um estudo exploratório realizado com 
um grupo de professoras que atuam na SRM, no município de Angra 
dos Reis/RJ, sobre a temática da tecnologia como artefato cultural pre-
sente no trabalho docente.  O objetivo é apresentarmos e analisarmos 
dois pontos que consideramos mais significativos do levantamento de 
dados. O primeiro direciona-se aos materiais pedagógicos evidencia-
dos pelas respondentes da enquete on-line. O segundo é um olhar sobre 
os jogos educativos como intervenções pedagógicas das professoras. 
Compreendemos que, a partir de uma realidade, podemos repensar e/ou 
iniciar outras formas de trabalho aos estudantes da Educação Especial. 

Processo metodológico

O estudo exploratório qualitativo, proposto neste artigo, tem 
como base a amostra acessível de dados, obtidos por meio de questio-
nário, redigido segundo os critérios orientados por Fiorini e Manzini 
(2014, p. 23):

1) ser afirmativo: dizer aquilo que é, e não aquilo que não é; 
2) ser exato: dizer exatamente o que é necessário ser dito; 3) 
usar uma linguagem compreensível para as pessoas que irão 
fazer a leitura; 4) usar frases curtas e que contenham uma só 
ideia; 5) evitar frases ambíguas, irrelevantes ou radicais; e 6) 
evitar frases factuais. 

O questionário on-line disponibilizado às professoras foi desen-
volvido na plataforma livre Google Forms, ficou disponível on-line para o 
acesso dos participantes e sua estrutura foi organizada em cinco eixos: a) 
identificação de gênero e formação; b) identificação do modelo da SR em 
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que trabalha; c) seção livre sobre o entendimento de tecnologia e o que 
considera indispensável na prática pedagógica; d) tabela tipo Likert com 
opções quanto ao uso de determinados artefatos; e) livre contribuição 
com uma imagem e descrição de atividade relacionada ao tema. 

Lucian e Dornelas (2015) explicam que as escalas Likert e tipo 
Likert são utilizadas para medir opiniões, crenças, atitudes e valores. 
O participante lê um item e marca o que considera ser a melhor opção. 
A diferença entre uma e outra é a alternativa neutra, considerada uma 
mediana que divide as escolhas, geralmente com a expressão “não sei 
informar” ou “zero”. Em nosso estudo, utilizamos a opção em que o par-
ticipante sinaliza a intensidade com que realiza algumas das ações enu-
meradas (Tipo Likert – Sem neutro). 

O questionário, para este estudo, contou com uma lista de 24 ques-
tões, inspiradas, em sua maioria, na relação de materiais do Programa 
Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais (BRASIL, 2007); e 
as demais questões tratavam do cotidiano das salas de aula. A cada item, 
os participantes marcavam uma das opções: “não utilizo”; “utilizo com 
pouca frequência” (até 2 vezes na semana); “utilizo com frequência mo-
derada” (até 3 vezes na semana); “utilizo com muita frequência” (até 4 
vezes por semana); “utilizo todos os dias”; e “não tem essa possibilidade 
na SRM onde atuo”. 

O questionário circulou entre os profissionais que atuam em 
SRM do município de Angra dos Reis, localizado ao sul do estado 
do Rio de Janeiro, em uma região conhecida como Costa Verde. A 
sua rede de ensino atualmente atende a 15.804 estudantes no Ensino 
Fundamental2 e 54 escolas entre continente e ilhas. O município ade-
riu ao programa das SRM no ano de 2008 e conta com aproximada-
mente 250 estudantes matriculados no AEE, distribuídos em 16 salas 
de recursos que funcionam em diferentes bairros do continente e uma 
unidade na Ilha Grande. 

2 Quantitativo corresponde ao total de estudantes matriculados do 1º ao 9º 
anos e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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Responderam ao questionário 12 professoras, algumas com dupla 
matrícula na SRM. Quanto à formação, nove professoras indicaram ter 
feito o curso de formação de professores (Escola Normal) e de Pedagogia; 
todas têm curso de especialização, porém em diferentes áreas, e cinco 
professoras sinalizaram estar há mais de cinco anos trabalhando na SRM 
no município de Angra.

Diante dessas linhas gerais, o fazer pedagógico e os recursos que 
melhor compreendem as lacunas da escolarização dos estudantes públi-
co-alvo da EE tornam-se proposições permanentes para os professores 
da Educação Básica. Isso demarca a necessidade de um olhar diferencia-
do para o sujeito e para o contexto da aprendizagem escolar. 

Entre as pesquisas de base nacional que envolvem a aprendizagem 
de pessoas com deficiência e as políticas públicas de Educação Especial, 
destacamos as realizadas por Kassar (2013), Pletsch (2014) e Mendes 
(2006) como propositivas ao contexto educacional no Brasil. 

Rede de materiais pedagógicos 

A partir do registro, no questionário on-line, na seção “Liste de 
1 a 5 itens que você considera indispensável para o trabalho na SRM”, 
construímos no Atlas.ti3, uma rede escalonada (Figura 1) que expres-
sa, para esse grupo de professoras, os elementos centrais quanto às ne-
cessidades de materiais ao trabalho com os estudantes. Em colorido, o 
nome e a quantidade dos itens mais citados: jogos – 13; computador – 8; 
impressora – 5; folha – 5; canetas diversas – 2. Os demais foram men-
cionados uma vez: materiais didáticos; materiais concretos; livros de 
história; EVA; música; atividades artísticas; vídeos; circuitos motores; 
tecnologia assistiva, tablet; internet; comunicação alternativa e mobi-
liário adequado. 

3 Atlas. ti Qualitative Data Analysis é um software com várias funções, que 
auxilia pesquisadores na organização e na análise qualitativa e/ou quantitativa 
de dados. Disponível em: <https://atlasti.com/>. Acesso em: 20 nov. 2019.
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Figura 1 – Rede escalonada

Fonte: Elaborada pela autora por meio de dados inseridos no ATLAS.ti.

A rede interliga uma diversidade de materiais pedagógicos indi-
cados como imprescindíveis ao trabalho na SRM. Ressaltamos que não 
se trata de itens que estejam indisponíveis ao uso no trabalho docente, 
mas entendemos essa relação de materiais como aqueles que se tornam 
essenciais e obrigatórios para que os objetivos pedagógicos das salas de 
recursos sejam atingidos.

A primeira investida que fazemos ao olhar a rede é tentarmos 
compreender a compilação dos objetos tecnológicos. Percebemos que 
estes são propícios à criação, à adaptação e/ou à reprodução, sendo 
transformados em recursos pedagógicos pelas mãos dos estudantes e das 
professoras. Uma proposição que demonstra a envergadura em explorar 
uma variedade de objetos disponíveis ao consumo e de transformá-los 
em práticas que exploram as potencialidades dos estudantes. 

A folha, a caneta, o livro de história são artefatos sociais e cultu-
rais produzidos pela humanidade, considerados tecnologias dos quais o 
professor e o estudante imprimem marcas pessoais e coletivas ao utilizá
-los. Podemos afirmar, como enfatizam Libâneo (2004) e Sforni (2015), 
que, nesse processo, a mediação acontece em dois momentos: quan-
do o instrumento (material e imaterial) é modificado pela mediação 
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pedagógica da professora e na relação do estudante com o elemento do 
conhecimento.

Uma segunda abordagem que podemos inferir sobre a rede recai 
na escala das tecnologias nos cinco itens mais citados. De um lado, 
computador e impressora (alto custo); de outro, folhas e canetas (baixo 
custo); e como principal: “jogos”, que podem ser construídos e/ ou aces-
sados na internet. Na atualidade, os jogos estão mais acessíveis (acesso 
livre), compartilhados, com níveis de dificuldades variáveis, com indica-
ção de público e com temática para diferentes públicos. 

Um terceiro ponto compreende a criatividade, o conhecimento e 
a flexibilidade com que o docente percebe as necessidades para o traba-
lho nas salas de recursos. Isso se explica, por exemplo, na citação da tec-
nologia assistiva (TA)4. Ao ser indicada como indispensável, a professora 
demonstra conhecimento sobre o que é a TA. Em uma pesquisa sobre 
dispositivos móveis na comunicação e na aprendizagem de pessoas com 
deficiência, Pelosi (2016) categorizou 13 aplicativos5 que, segundo ela, 
têm permitido avanços na comunicação e na interação desses sujeitos 
em uma perspectiva de inclusão social e educacional. A base para essa 
classificação foi a função de cada aplicativo, que a autora relacionou em 
três categorias: a) para dispositivos móveis que favorecem a comunica-
ção; b) aqueles que auxiliam a leitura e a escrita; e c) os que auxiliam a 
organização das tarefas e anotações das aulas. Para a pessoa com defi-
ciência, a TA contribui na busca em superar as barreiras do ambiente e, 
nesse sentido, ligamos no mapa de relações (Figura 1) a comunicação 
alternativa, mobiliário adequado e espaço como associados. 

4 Tecnologia Assistiva (TA) é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e à participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mo-
bilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e 
inclusão social (BRASIL, 2008b).

5 Alguns aplicativos que podemos citar são: Sounding Board, Go Talk Now, Avaz, 
Sono Flex, Vox4All, Que-Fala, Araboard, Tico, Voice Reader Text to Speech, 
Claro Speak, Fala HD, Audio Class Notes Livre e Note EveryThing. 
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Na relação apresentada (Figura 1), percebemos o trabalho do 
professor de planejamento e de criação pedagógica. As construções con-
cretas realizadas pelos estudantes dependem da proposta lançada pelo 
docente, da proposta traçada e da intervenção pedagógica no momento 
de execução das atividades. Para Pischetola (2018), os usos das tecno-
logias na educação são impulsionados pelas práticas culturais de fora 
da escola. O professor investiga em sites, blogs, softwares, aplicativos e 
outras plataformas digitais, transformando o produto da sua pesquisa 
em recurso pedagógico para o trabalho na escola. Sobre isso, Pischetola 
(2018, p. 195) afirma: “[...] quem faz o planejamento de suas aulas é o 
próprio professor, a partir das especificidades do conteúdo a ser tratado, 
da turma, do contexto escolar, geográfico e temporal”, caracterizando o 
trabalho do professor como um processo intelectual e dinâmico de ensi-
no e de aprendizagem aos estudantes.

Ao discorrer sobre os sentidos atribuídos às tecnologias digitais 
no documento do Programa das Salas de Recursos Multifuncionais do 
Ministério da Educação, Segabinazzi e Lunardi-Mendes (2018) sinali-
zam para a ampliação quanto ao acesso do estudante com deficiência 
aos artefatos sociais e culturais. Conhecer esses recursos e utilizá-los 
como “[...] forma de eliminação de barreiras e do alcance da equidade 
de oportunidades, dentro e fora da escola” (SEGABINAZZI; LUNARDI-
MENDES, 2018, p. 97), são condições para inclusão das pessoas com 
deficiência. Isso demanda olhar para as tecnologias digitais de forma não 
ingênua, considerando que elas incorporam concepções e paradigmas 
da sociedade. 

Jogos educativos como intervenções pedagógicas na SRM 

Por meio da leitura dos microdados, oriundos do questionário 
on-line, na seção da tabela do tipo Likert, alcançamos o total de 288 si-
nalizações sobre as tecnologias que os profissionais da SRM utilizam no 
seu cotidiano de trabalho (Quadro 1). Ao serem tabulados, os dados/as 
respostas expressam:
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Quadro 1- Ações voltadas às tecnologias que os profissionais da SRM 
utilizam

Percentuais % Respostas Questões

66,7 Utilizam com pouca 
frequência – até 2 vezes 
na semana

Quadro branco

33,3 Utilizam com frequência 
moderada – até 3 vezes 
na semana

Papel branco para a 
escrita 
do estudante de 
atividade

50,0 Utilizam com muita 
frequência – até 4 vezes 
na semana

Computador/notebook/
tablet

25,0 Utilizam todos os dias – 
5 vezes na semana

Jogos educativos envia-
dos pelo MEC

17,7 Não têm essa possibilida-
de na SRM que atuam

Impressora Braille

83,3 Não utilizam Quadro de giz

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Excluindo os dois modelos de quadros citados, que indicam 
pouca frequência e não fazer uso, mais a impressora Braille, que regis-
tra um quantitativo reduzido de percentuais respondidos, destacamos a 
frequência e a utilização do “Computador/notebook/tablet” e de “Jogos 
educativos enviados pelo MEC”, que juntos totalizam 75% de atitudes. 
Há, assim, um predomínio dessas ações na SRM. Isso corrobora com o 
indicado na rede escalonada (Figura 1) quando os participantes indica-
ram o computador (total 8) e jogos (total 13) como os itens indispensá-
veis ao trabalho pedagógico das salas de recursos. Isso nos impulsionou 
à pergunta: o que tem de tão especial nos jogos para o desenvolvimento 
dos estudantes?

Vigotski (2007) traz contribuição ao discorrer sobre o papel do 
brinquedo no desenvolvimento da criança. Para o autor, toda situação 
imaginária contém regras de uma forma oculta e todo jogo com regras 
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contém, de forma oculta, uma situação imaginária. O desenvolvimento 
da criança coloca-se a partir da ação sobre/com o brinquedo e o jogo. De 
uma situação imaginária para o predomínio de regras, “[...] a cada passo 
a criança vê-se frente a um conflito entre as regras do jogo e o que ela 
faria se pudesse, de repente, agir espontaneamente” (VIGOTSKI, 2007, 
p. 118). A situação imaginária contribui para o desenvolvimento; nela 
a criança age para além do que habitualmente se comporta, acrescenta 
novos elementos da vida real ao continuar a brincadeira. Nas palavras 
de Vigotski:

No final do desenvolvimento surgem as regras, e, quanto 
mais rígidas elas são, maior a exigência de atenção da crian-
ça, maior a regulação da atividade da criança, mais tenso e 
agudo torna-se o brinquedo. Correr simplesmente, sem pro-
pósito ou regras, é entediante e não tem atrativo para a crian-
ça. Consequentemente, na forma mais avançada do desen-
volvimento o brinquedo, emerge um complexo de aspectos 
originalmente não desenvolvidos – aspectos que tinham sido 
secundários ou incidentais no início ocupam uma posição 
central no fim e vice-versa. (2007, p. 123).

A brincadeira, com a manipulação de objetos e a interação entre 
sujeitos, envolve o prazer em brincar e contribui com o desenvolvimento 
da linguagem. Ao ser utilizada na escola, o professor geralmente a utiliza 
também para o aprendizado dos conteúdos das disciplinas. 

Ao ser incorporado às práticas pedagógicas, o jogo tem como 
objetivo o desdobramento de habilidades cognitivas, afetivas e sociais. 
Ramos e Anastácio (2018, p. 215) defendem que o jogar envolve o exer-
cício de habilidades cognitivas e colabora para uma aprendizagem mais 
motivadora e significativa no contexto escolar. É uma atividade que en-
volve desafio, compreensão de regras e, nesse fazer, algumas habilidades 
podem ser evidenciadas, como:

Atenção – Ao jogar é preciso manter a atenção por longos 
períodos, focando no objetivo e gerenciando diversas tarefas 
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simultâneas em um cenário de rápidas sucessões de estímulos. 
Memória de trabalho – Na interação com os jogos é preci-
so manter as informações referentes às ações planejadas e as 
metas a serem atingidas, bem como gerenciar informações e 
ações para garantir que o desfecho final se realize da melhor 
forma.
Controle inibitório – [...] O controle inibitório envolve a ca-
pacidade de controlar a atenção, o comportamento, os pensa-
mentos e emoções para controlar os impulsos e agir de ma-
neira mais apropriada ou necessária (DIAMOND, 2013).
Colaboração – Caracteriza-se como uma ação na qual os 
objetivos e os problemas são partilhados, visando atingir 
uma solução ou a construção do conhecimento. (RAMOS; 
ANASTÁCIO, 2018, p. 216).
 
As habilidades em destaque contribuem para a aprendizagem e 

o desenvolvimento dos estudantes em todas as etapas da escolarização. 
Para Alves et al. (2014, p. 205): “O jogo estimula a criança porque insere 
a ludicidade e o desafio na aprendizagem de conceitos e conteúdo”. Os 
autores consideram como necessário pensar na articulação entre os con-
ceitos de racionalidade, de ludicidade e de acessibilidade, na busca por 
tornar o jogo compreensível e manipulável por todos os sujeitos. 

As características lúdicas e envolventes dos jogos inseridos no 
contexto educacional trazem, portanto, contribuições para a formação 
do estudante. Nesse contexto, o trabalho do professor na SRM é relevan-
te com estratégias e com recursos pedagógicos que atendam às especifi-
cidades dos estudantes, na direção de favorecer os processos de constru-
ção do conhecimento (BRAUN; VIANA, 2011).

No sentido de ampliar e diversificar os recursos pedagógicos dis-
poníveis, as professoras utilizam das tecnologias na SRM. Passamos, 
assim, a apresentar três propostas (Figuras 2, 3 e 4) que evidenciam a 
dinamicidade das atividades pedagógicas nesse espaço. As estratégias di-
dáticas foram enviadas a partir do convite estabelecido na quinta seção 
do questionário on-line.
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A atividade pedagógica da Figura 2 diferencia-se das demais por 
ser um recurso pedagógico desenvolvido pela professora, que utiliza 
material dourado, papel e caneta. Ela aproveita o interesse do estudante 
pelo tema futebol e realiza intervenções sobre o conteúdo de matemáti-
ca. Percebemos que a professora desenvolveu um material pedagógico 
específico para a aprendizagem desse estudante, considerando o que ele 
já sabe, o que ele ainda precisa dominar, e constrói, assim, um ambiente 
motivacional para isso, a partir do centro de interesse dele. 

Figura 2 – Atividade com papel e material dourado

Fonte: Acervo das participantes e da autora.

A Figura 3 refere-se ao uso de um tablet por um estudante que 
realiza o jogo de memória, uma brincadeira antiga, com versões em 
papel, madeira, etc., o qual tem como objetivo encontrar figuras iguais. 
Na internet, é possível encontrar outras variantes para essa brincadeira, 
que pode ser jogada individual ou coletivamente. 
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Figura 3 – Atividade no tablet

Fonte: Acervo das participantes e da autora.

Ao incorporamos às práticas pedagógicas os jogos diretamente no 
ambiente da internet, alguns fatores são relevantes no planejamento da 
atividade. Apresentamos algumas orientações que consideramos contri-
buir com os que pretendem dar início a essa prática: 

•	Funcionamento: verificar se a velocidade da internet é adequa-
da para o funcionamento sem interrupção (travar) do jogo.

•	Grau de dificuldade: às vezes, os jogos têm fases e cada uma 
delas exige um grau de complexidade diferente.

•	Propagandas: podem ser um incômodo para algumas crianças. 
Por vezes, o jogo é interrompido repetidamente para apresentar a 
propaganda de algum produto. Isso quebra a atenção, pode deses-
timular a continuidade ou irritar a criança. 

•	Tempo de duração: alguns jogos possuem muitas fases e logo a 
criança precisa ser avisada de que não haverá encerramento en-
quanto não atingir todas. Pode acontecer, também, que, em cada 
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fase, seja demarcada por uma história, o que pode ser considera-
do um fechamento, para a criança.

•	Gratuidade: um jogo pode ser total, parcialmente e não gratui-
to, e isso traz implicações quanto à liberdade de uso.

Seguindo a sequência, a Figura 4 tem o jogo de cartas intitulado 
Uno, que combina cores e números com o objetivo de o jogador eliminar 
as cartas recebidas, seguindo determinadas regras, até ficar sem nenhu-
ma delas. Como exemplo das possíveis habilidades que o jogo exige dos 
estudantes, citamos uma das regras: quando estão jogando e aparece a 
carta “sete”, nesse momento os participantes precisam ficar em silêncio, 
se alguém falar, este compra a quantidade de cartas indicada.

Figura 4 – Atividade Uno

Fonte: Acervo das participantes e da autora.



261

Pesquisa, Extensão e Formação de Professores

No caso apresentado, a professora utiliza a versão física do Uno 
(existe a versão on-line) e, por ser um jogo de estratégias, ela considera 
válido realizar a atividade com mais de dois estudantes. Além disso, a 
docente enfatiza que o ambiente colaborativo e o fato de precisar agir 
de acordo com regras determinadas favorecem o desenvolvimento 
daqueles estudantes considerados tímidos e que demoram a proces-
sar as respostas. 

O Uno e o jogo da memória on-line não são jogos especifica-
mente desenvolvidos para a educação, porém tornaram-se recursos pe-
dagógicos a partir de seus usos. O planejamento, os objetivos e a media-
ção das professoras destacam-se como propositivos aos impeditivos à 
aprendizagem dos estudantes. Sobre os processos de mediação, Paixão e 
Oliveira (2018) consideram que estes possibilitam ao estudante realizar 
posteriormente a mesma tarefa com autonomia. 

Além disso, os estímulos recorrentes das intervenções pedagógi-
cas, com o foco na memória, na percepção, na linguagem e no compor-
tamento voluntário, são relevantes ao processo de aquisição da leitura e 
da escrita, por tratar-se de habilidades promotoras do desenvolvimento 
e de novos aprendizados. 

Considerações finais 

Enfatizamos a necessidade de um olhar reflexivo dos profissionais 
da educação, ao significado social, político e cultural da alfabetização 
na contemporaneidade. Parece urgente o fomento de práticas pedagógi-
cas que atentem para as especificidades de aprendizagem dos sujeitos no 
AEE e nas salas regulares. 

As tecnologias têm ampliado as formas de acesso à informação, 
à comunicação e à construção do conhecimento. São válidos todos os 
processos que potencializem a aprendizagem. Cabem, por conseguinte, 
as formas conscientes sobre os usos da internet, considerando que não 
há neutralidade ideológica sendo compartilhada nos produtos que cir-
culam pelas redes em busca de consumidores. 



262

Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional – ObEE

Destacamos, ainda, a diversidade e a criatividade com que os do-
centes transformam e utilizam os recursos a que têm acesso. A criticida-
de diante das tecnologias, em perceber sem “endeusamento” seus usos e 
suas funções, necessita reconhecer o que melhor se adequa aos estudan-
tes da Educação Especial. 
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DIÁLOGOS ENTRE TECNOLOGIA ASSISTIVA E 
HUmANIDADES DIGITAIS Em UmA PERSPECTIVA 
DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

vânia das G. s. Machado viana1

A presente pesquisa visa refletir sobre a importância do uso das 
Tecnologias Assistivas no processo de ensino e de aprendizagem de 
educandos com necessidades educativas especiais. A apropriação de 
novas tecnologias pela humanidade vem proporcionando discussões 
em um campo emergente de difusão do conhecimento denominado 
“Humanidades Digitais”, cujas Ciências Sociais e Humanas devem abor-
dar e refletir visando aplicar e ampliar as pesquisas e as ações voltadas a 
implementar uma cultura digital para a sociedade.

Consideramos importante mencionar que, em termos procedi-
mentais, propomos uma breve discussão qualitativa a partir do levan-
tamento da literatura a respeito da temática, cuja análise deverá repor-
tar-se apenas em aproximar os diálogos entre Tecnologia Assistiva e 
Humanidades Digitais, sob a égide da educação inclusiva. Dessa forma, 
a abordagem do tema tem como centro de análise a Educação Especial, 
que vem assumindo, a cada ano, uma importância inegável no sistema 
educacional brasileiro, bem como o fortalecimento das identidades co-
letivas locais e grupos sociais que, historicamente, vêm sendo margina-
lizados e subalternizados.

Cabe mencionarmos que, apesar dos avanços legais, a cada ano, 
a Educação Especial vem assumindo uma importância inegável no 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Humanidades 
Digitais (PPGIHD) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Professora adjunta de Educação Infantil SME/RJ e professora substituta do 
Instituto Benjamin Constant. E-mail: vaniamachadoviana@gmail.com. 
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sistema educacional brasileiro, considerando-se as crescentes exigências 
e pressões, sejam de organismos internacionais, ou de uma sociedade em 
processo de reinvindicação de direitos legalmente garantidos. 

Atualmente, a Educação Especial vem sendo compreendida como 
uma “área do conhecimento que busca desenvolver teorias, práticas e po-
líticas direcionadas ao atendimento e à melhoria da educação de pessoas 
com algum tipo de necessidade educacional especial” (PLETSCH, 2010, 
p. 84), a saber: visual, auditiva, mental, transtornos globais do desenvol-
vimento (autismo, psicose, síndromes), deficiências múltiplas, deficiên-
cias físicas e motoras, condutas típicas e altas habilidade/superdotação. 

Inferimos que o tema proposto tem seu entrelaçamento com as 
Humanidades Digitais devido à relevância que estas têm operado nos 
dias atuais na produção do conhecimento, bem como a ressignificação 
política, ideológica e, sobretudo, intelectual. Por tratar-se de um termo 
relativamente novo, “Humanidades Digitais”, ainda é pouco estudado em 
nosso meio, sendo uma área acadêmica interdisciplinar que fornece me-
todologias específicas da área das tecnologias digitais para serem incor-
poradas na investigação nas Humanidades como um todo, trazendo um 
grande impacto em nossa sociedade.

Nessa direção, este capítulo é decorrente de investigação, em 
andamento, para uma dissertação de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Humanidades Digitais (PPGIHD) da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), cuja pesquisa 
está vinculada ao grupo Observatório de Educação Especial e Inclusão 
Educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc/UFRRJ).

O foco da nossa pesquisa aborda a construção do conhecimento 
a partir do desenvolvimento e da conjugação de aspectos que determi-
narão a qualidade da utilização das Tecnologias Assistivas no processo 
de ensino e de aprendizagem de educandos com deficiência. Nesse con-
texto, ao refletirmos sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas a par-
tir das discussões e das contribuições das Humanidades Digitais e suas 



267

Pesquisa, Extensão e Formação de Professores

tecnologias digitais, sobretudo inclusivas, objetivamos apropriar-nos dos 
princípios democráticos e igualitários, que devam atender às necessida-
des de todos os educandos.

Percebemos que a educação inclusiva pressupõe uma transfor-
mação no modo organizacional da escola, de maneira que esta possa, 
de fato, receber todos os alunos, além de criar estratégias diferencia-
das que garantam a participação e as condições necessárias para que as 
crianças com deficiência tenham direito de aprender em igualdade de 
oportunidades (GLAT; BLANCO, 2007). Assim sendo, a seguir, trata-
mos da abordagem das Tecnologias Assistivas e Humanidades Digitais, 
do conceito de Humanidades Digitais, do conceito e da classificação de 
Tecnologia Assistiva e, por fim, das possibilidades de inclusão dessas 
duas abordagens.

Tecnologias Assistivas e Humanidades Digitais:    
uma abordagem inclusiva 

Nas últimas duas décadas do atual século, o conceito de 
Humanidades Digitais vem ganhando espaço nas discussões e nas refle-
xões nas pesquisas acadêmicas, o que vem ampliando ou modificando 
os métodos de investigação tradicionais. Para Silva, Almeida e Hooper 
(2016, p. 2), “[...] o campo das chamadas humanidades digitais tem ope-
rado na contemporaneidade como uma forma de reposicionamento in-
telectual, político e ideológico frente à inserção das tecnologias compu-
tacionais em muitas esferas da sociedade”. 

Dessa maneira, é preciso refletirmos sobre os impactos resul-
tantes da aproximação entre as novas tecnologias digitais e as práticas 
acadêmicas tradicionais, pois essa incursão ao campo das tecnologias 
digitais terminou por demandar das humanidades uma autoanálise crí-
tica, levando-nos a questionar e refletir sobre o trabalho das ciências 
humanas, no sentido de ampliar e democratizar o conhecimento so-
cialmente construído.
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Diante desse contexto, na atualidade, estamos imersos em uma 
desafiadora realidade, sendo assolados por uma criatividade que, mui-
tas das vezes, escapa ao plausível, cujos limites da imaginação huma-
na se encontram em uma tênue linha, entre o impossível, nos fazendo 
experimentar uma “alta tecnologia”, que, rompendo barreiras, alargou 
fronteiras, revolucionou as comunicações, “democratizou” as informa-
ções, redimensionou o conhecimento científico e fez aparecer a cul-
tura de massas. 

Para além do surgimento das altas tecnologias, o fenômeno da 
globalização impulsionou e transformou o mundo local, onde as redes 
sociais, as mídias e o aprendizado de máquinas diminuíram as “distân-
cias” entre os homens. É nesse contexto, tão criativo, inovador e intenso, 
que devemos refletir como as grandes tecnologias, frutos das inovações 
científicas, em um mundo cada vez mais conectado, vão auxiliar no pro-
tagonismo social dos indivíduos com deficiências na garantia de: aces-
sibilidade, inclusão e cidadania, conceitos que vêm assumindo lugar de 
destaque na sociedade.

Necessário ressaltarmos que tais conceitos garantem direitos 
adquiridos que precisam ser legitimados em práticas verdadeiramente 
conscientes, e que a cada técnica e equipamento disponibilizados, a cada 
método ou programa desenvolvido, o indivíduo com deficiência con-
quiste mais autonomia. As Tecnologias Assistivas, com seus recursos, 
produtos, equipamentos, metodologias e práticas, apresentam-se como 
uma via que assegura a acessibilidade e a consequente inclusão, fatores 
que visibilizam a cidadania dos deficientes, com a real intenção de trans-
formar as inovações tecnológicas em algo duradouro, diante da efemeri-
dade dos meios de comunicação.

Conceituando Humanidades Digitais

O Manifesto of Computation Social Science (THATCAMP, 2011) 
define Humanidades Digitais como um conceito transdisciplinar que 
apresenta métodos, dispositivo e perspectivas heurísticas relacionadas 
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ao processo de digitalização no campo das Ciências Humanas e Sociais. 
Apesar disso, cabe ressaltarmos que as Humanidades Digitais ainda não 
têm um conceito totalmente consolidado, mas vêm ganhando espa-
ço, sendo um movimento em expansão encontrado nas universidades, 
centros de pesquisa e instituições de memória, bibliotecas, arquivos e 
museus que, trabalhando em conjunto com pesquisadores, passam a ter 
seus acervos digitalizados, de modo a ampliar o acesso e agregar valor à 
sua pesquisa, seja por meio da utilização de plataformas, ferramentas e 
aplicações, seja por intermédio de métodos digitais de pesquisa, como a 
mineração de textos e de dados. Vale lembrarmos que, com a criação de 
novas tecnologias e o seu consequente avanço, a ampliação do acesso à 
informação foi alavancada, pois elas permitiram a quebra das barreiras 
geográficas e passaram a ser aliadas na reprodução do conhecimento. 

A expressão “Humanidades Digitais” compreende um novo 
campo interdisciplinar que busca o entendimento do impacto no uso 
das tecnologias digitais sobre as humanidades. Esse campo gera a oferta 
de novas possibilidades de desenvolvimento de pesquisas para o ensi-
no em humanidades. De toda forma, há de atermo-nos ao fato de que, 
historicamente, segundo alguns pensadores2 admitem, há um marco 
cronológico relativamente preciso para o início da virada digital que, na 
contemporaneidade, reverbera entre os que se dedicam às humanidades 
digitais: a década de 1990, período no qual ganharam força e expansão 
o uso da internet e a massificação global do consumo de computadores.

Manovich (2015, p. 73) acrescenta que também podemos levar 
em consideração as redes sociais contemporâneas nesse contexto, pois, 
segundo o autor, devemos avaliá-las com muito cuidado, quando estu-
damos o conteúdo gerado pelo usuário e as atividades do usuário, pois, 
embora a Interface do Usuário do Aplicativo3 de redes sociais facilitem 

2 Entre outros, ver os trabalhos de Bresciano (2010), Noiret (2015b), Westera 
(2015), Lucchesi (2014), Kirschenbaum (2014) e Runnel et al. (2013).

3 Do inglês Application Programming Interface (API), a Interface do Usuário do 
Aplicativo é um mecanismo que permite fazer o download de grandes quantidades 
de conteúdo de usuário de todas as principais redes sociais. Todas as publicações 
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o acesso a grandes quantidades de conteúdo, não se pode considerar que 
tudo é para todos. 

Nesse cenário, ao surgir como campo interdisciplinar, as 
Humanidades Digitais propõem a reflexão sobre as práticas sugeridas 
pela introdução da tecnologia digital no âmbito das unidades de infor-
mação e cultura. Essas práticas vão além da preocupação do uso de fer-
ramentas tecnológicas empregadas às humanidades, gerando questões 
filosóficas próprias relacionadas à apropriação das tecnologias aliadas 
aos processos de disseminação, de acesso, de recuperação da informação 
e de criação de novos conhecimentos.

Importante destacarmos que a Big Data (simulações em grande 
escala, manipulação de grande quantidade de dados, inclusão de usuá-
rios na produção de informação, novos tipos de dados, novas aplicações 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e modelos com-
putacionais em grande escala) se apresenta como uma das características 
das Humanidades Digitais. 

Segundo o Manifesto of Computation Social Science (THATCAMP, 
2011), a manipulação desses grandes volumes de dados é muito im-
portante para gerar soluções para os desafios enfrentados pela huma-
nidade, porém as soluções não vêm de forma simples e não se apre-
sentam facilmente.

Apesar de ter seu início atrelado à Ciência da Computação, as 
Humanidades Digitais permitem que haja uma comunicação entre vá-
rias áreas do conhecimento. Aqui vive, então, a interdisciplinaridade, 
outra importante característica da Ciência Social Computacional, das 
Humanidades Digitais. Desse modo, faz-se necessário entender compor-
tamentos, descobrir qual é o melhor método de pesquisa e tratamento de 
dados e qual teoria envolve determinada situação, sendo esse o grande 
desafio a ser trabalhado.

de ciência do computador usam APIs para baixar os dados que analisam.
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Conceito e classificação de Tecnologia Assistiva

Diversos são os conceitos de Tecnologia Assistiva, no que se re-
fere aos níveis nacional e internacional. No entanto, no Brasil, o Comitê 
Nacional de Ajudas Técnicas (CAT), que passou a ser denominado 
Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva (SNPD, 2012), em reu-
nião plenária de 14 de dezembro de 2007, aprovou, por unanimidade, o 
seguinte conceito:

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de carac-
terística interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, me-
todologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam pro-
mover a funcionalidade, relacionada à atividade e participa-
ção, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade 
de vida e inclusão social. (SNPD, 2012, n.p.).

A Lei Brasileira da Inclusão (LBI) – Lei Nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015 (BRASIL, 2015), em seu Art. 3º, inciso III, corrobora e comple-
menta a definição supracitada ao assinalar que Tecnologia Assistiva ou 
ajuda técnica refere-se a

[...] produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodo-
logias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover 
a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação, da 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando à sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão so-
cial [...]. (BRASIL, 2015, p. 2).

Cabe ressaltarmos que, atualmente, frente à existência de milhares 
de tecnologias espalhadas e oferecidas por diversos espaços sociais, não 
podemos considerar esses recursos como Tecnologias Assistivas, pois estas 
vão se caracterizar por uma diferença peculiar, em sua finalidade, que se 
destina a promover funcionalidade, autonomia, independência, qualidade 
de vida e inclusão social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzi-
da, seja qual for o campo temático dessa tecnologia (CNRTA, 2014).
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Assim sendo, a Tecnologia Assistiva é considerada como o resulta-
do da aplicação de avanços tecnológicos em áreas já estabelecidas, sendo 
uma disciplina em que profissionais de várias áreas do conhecimento 
têm o domínio, de modo a interagir para restaurar a função humana, 
daí sua aproximação com o campo de conhecimento das Humanidades 
Digitais, uma vez que a Tecnologia Assistiva diz respeito à pesquisa, à 
fabricação, aos recursos, ao uso de equipamentos ou de estratégias que 
visam potencializar as habilidades funcionais das pessoas com deficiên-
cia, desde suas atividades mais básicas de autocuidado até o desempenho 
de atividades profissionais.

Iniciamos este diálogo apresentando e discutindo conceitos de 
Inclusão, de Humanidades Digitais e de Tecnologia Assistiva. Na se-
quência deste trabalho, apresentamos reflexões sobre esses conceitos, 
metodologias e recursos relativos à acessibilidade desses produtos digi-
tais e sua efetiva abrangência inclusiva às pessoas com deficiência.

Tecnologia Assistiva e Humanidades Digitais:    
possibilidades de inclusão

Na atualidade, é inegável que os principais avanços científicos 
que temos a oportunidade de utilizar estão atrelados ao surgimento e ao 
desenvolvimento das tecnologias digitais. Essas tecnologias ampliam as 
habilidades cognitivas, motoras e sensoriais, a ponto de não mais conse-
guirmos viver sem elas na contemporaneidade. Contudo, muito pouco 
tem sido empregado na educação, como meio para favorecer o apren-
dizado das pessoas com deficiência, em ambientes de aprendizado que 
sejam significativos, contextualizados e inclusivos.

É importante destacarmos que o uso das tecnologias digitais pode 
provocar mudanças na concepção de novas metodologias para a educa-
ção, favorecendo a construção de ambientes de aprendizagem que explo-
rem o potencial das tecnologias na direção de ambientes ricos, contex-
tualizados, acessíveis, no sentido de desenvolver uma nova perspectiva 
de educação centrada no humano e em suas potencialidades.
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Na contemporaneidade, observamos que um dos grandes desa-
fios da sociedade e do sistema educacional brasileiro, em diferentes ní-
veis e modalidades, tem sido a criação de estratégias relativas à inclusão 
das pessoas com deficiência, a fim de que se cumpram os pressupostos 
presentes na legislação vigente. Em uma análise mais apurada dos dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015, em 
parceria com o Ministério da Saúde, mais de 6,2% da população brasi-
leira tem algum tipo de deficiência (IBGE, 2015). A Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS) considerou quatro tipos de deficiências: auditiva, visual, 
física e intelectual. 

Tendo como base esses dados, entendemos que seria necessária a 
aplicabilidade de políticas públicas nacionais que permitam à população 
de estudantes com algum tipo de deficiência uma educação de qualidade 
e efetivamente inclusiva. Consideramos relevante ressaltar que, se nos 
direcionarmos para os alunos com algum tipo de deficiência, mas que 
são oriundos das camadas mais vulneráveis da sociedade, essa situação 
ainda é mais alarmante. Entre as situações que agravam mais o problema, 
estão o sistema educacional precário, a falta de oportunidades de atendi-
mento e o baixo acesso aos mecanismos de comunicação e à informação.

Assim, as redes públicas de ensino brasileiras carecem de ferra-
mentas, de metodologia e de infraestrutura básica que garantam à popu-
lação de estudantes condições de acesso ao ensino e às possibilidades de 
inclusão. Nesse sentido, destacamos que nossas sociedades, que geram a 
cada dia um grande volume de informação que não reverte necessaria-
mente em conhecimento, não podem aceitar que pessoas que apresen-
tem algum tipo de deficiência venham se adaptar às estruturas já exis-
tentes. Nunca é demais reforçar que, em uma perspectiva de educação 
inclusiva, o papel da escola ou do sistema educacional e da sociedade 
em geral é de modificar suas estruturas e se adaptar às diferenças e à 
diversidade humana.
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Considerações finais

Partindo do que foi brevemente exposto neste capítulo, direcio-
namos nosso olhar às possibilidades de pesquisas, de reflexões e de 
contribuições que as Humanidades Digitais, consideradas aqui como 
um conceito interdisciplinar que cria métodos digitais de pesquisa, 
baseados no uso dos instrumentos de tecnologia, têm para coletar, gerir 
e disseminar dados e informações com o intuito de produzir novos e 
originais conhecimentos nas áreas de Ciências Sociais, Ciências Sociais 
Aplicadas e Ciências Humanas. As vertentes de pesquisa são muitas e 
variadas, assim como o acompanhamento e a utilização de plataformas, 
de ferramentas e de aplicações, de mineração de textos e de dados, além 
dos estudos teóricos sobre a sociedade contemporânea sob a égide do 
mundo digital.

Consideramos que as inovações e as pesquisas criadas a partir dos 
estudos sobre Humanidades Digitais devem levar em consideração o im-
pacto das tecnologias na sociedade, dentre elas a de Tecnologia Assistiva 
e a transformação nas questões das humanidades, tanto na perspectiva 
histórica quanto nas questões contemporâneas.

As discussões sobre o campo das humanidades digitais devem 
estar presentes nos debates que giram em torno das diferenças, do multi-
culturalismo, da inclusão, das relações de gênero, etnia e sexo, em suma, 
na democratização do ensino para todos – seja por meio do acesso ao 
sistema de ensino, seja sobre as políticas públicas para viabilizar a per-
manência na escola. O cerne desses debates é a trajetória escolar, a justiça 
e a igualdade social, coexistindo de forma colaborativa com as novas tec-
nologias e com os sistemas digitais de mediação tecnológica. Esperamos, 
assim, com este breve apanhado de algumas possibilidades para uma 
agenda inclusiva, que dimensões de impacto social, educacional, tec-
nológico, ambiental, cultural, profissional, entre outras, nos níveis local, 
regional ou nacional, sejam atendidas.

Posto isso, é possível contribuirmos para a inclusão das pes-
soas com deficiência, pois o que temos como modelo de ensino e de 
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aprendizagem na atualidade tem se mostrado muito aquém, frente às 
inúmeras possibilidades de se pensar o trabalho da docência, do papel da 
universidade, assim como o sistema de ensino e suas imbricadas estrutu-
ras de poder, fortemente atreladas ao campo do conhecimento.

A construção de uma sociedade mais justa e democrática, den-
tro de uma visão globalizada, vai implicar, fundamentalmente, em um 
processo de enorme mudança, necessária em relação ao entendimento 
e à concepção dos ambientes de aprendizagens em um futuro cada vez 
mais próximo. Assim, pensarmos em uma escola inclusiva, que adota 
as tecnologias digitais disponíveis em seu cotidiano, faz-nos vislumbrar 
um dos cenários mais desafiadores para docentes, discentes, gestores e 
sociedade como um todo.

Diante do exposto, este capítulo teve como finalidade apresentar 
os conceitos de Tecnologias Assistivas e Humanidades Digitais dialogan-
do entre si, sob a perspectiva da educação inclusiva, bem como realizar 
uma interface entre as Humanidades Digitais, que, apesar de gerarem 
um grande volume de dados, se apresentam como uma área relativa-
mente nova de conhecimento, cuja proposta interdisciplinar, que a ca-
racteriza, deva ser utilizada como recurso fundamental de acessibilidade 
e inclusão do público-alvo da Educação Especial.
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