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APRESENTAÇÃO

O capítulo um da autora Astrid Pantoja das Neves Matos, busca apresentar 

a trajetória da educação especial inclusiva no cenário educacional, suas con-

quistas diante de vários fatores, bem como questões econômicas e políticas edu-

cacionais que envolvem uma parte da população brasileira, dialogando sobre a 

importância da inclusão e a necessidade de mudanças governamentais, afim de 

enfatizar nestas instâncias o trabalho da ética no desenvolvimento da aprendiza-

gem.

No capítulo dois a autora Cinthia Fabiane Fonseca Caballero, apresenta a 

tematização e problematização dos pressupostos freireanos no currículo da Edu-

cação Especial. Nessa ótica, os objetivos específicos somam nessa abordagem, 

no sentido de apresentar uma breve abordagem com base nas ideias e conceitos 

de Paulo Freire sobre a educação, considerando os pressupostos freireanos e, 

por fim, relacionar com a Educação Especial.

O capítulo três da autora Géshica Rodrigues apresenta uma análise do 

acesso à informação televisiva (conteúdo) para os surdos da cidade de Campo 

Grande, estado de Mato Grosso do Sul, propondo verificar a violação dos Diretos 

Humanos deste público alvo nas programações telejornalísticas, uma vez que 

estão amparados pela Lei 10.098/00. 

No capítulo quatro, a autora Marcela apresenta o resultado de um dos ei-

xos temáticos discutidos na sua dissertação de Mestrado em Educação intitula-

da: “Avaliação e Identificação de Altas Habilidades/Superdotação no Contexto 

Escolar”, afim de mostrar a importância em conhecer a temática das AH/SD no 

contexto escolar.

No capítulo cinco a autora Célia Miriam da Silva Nogueira compartilha de 

diversas experiências das aulas de matemática desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado (AEE) para alunos identificados com Altas Habilida-

des/Superdotação (AH/SD), durante os anos de 2016 à 2019, com amparo da 



Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, a fim de auxiliar outros 

profissionais principiantes nesta prática.

O capítulo seis da autora Priscilla Basmage Lemos Drulis, visa apresentar o 

Programa de Iniciação Científica (PIBIC-Jr) ciclo 2019, promovido pela Secreta-

ria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), que incentiva e apoia a política de Iniciação Cientifica desenvolvi-

do pelas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa para a promoção e participação de 

estudantes do ensino fundamental e médio em atividade de pesquisa cientifica 

e tecnológica, afim de demonstrar a  importância da tutoria no acompanhamento 

dos estudantes com altas habilidades/superdotação inseridos no PIBIC JR. 

No capítulo sete, os autores Diniz da Cunha Silveira e Marcos José Henri-

que, buscam relatar as estratégias pedagógicas que o auxiliar pedagógico espe-

cializado utiliza para potencializar as aprendizagens dos estudantes e aproximá-

-los de sua turma, afim de garantir a inclusão na escola e em outros ambientes de 

conhecimento. Sendo assim, expõem-se estratégias pedagógicas de atividades 

práticas diversas utilizadas na rede municipal de ensino na cidade de Campo 

Grande –MS.

Por fim, o capítulo oito da autora Daiane Pinheiro, traz como tema a forma-

ção de professores em Educação Especial (EE) no Brasil buscando compreender 

os papéis assumidos por estes profissionais em contexto inclusivo a partir de 

suas próprias experiências docentes, tendo em conta o perfil de competências 

dado em documentos políticos e atribuído pelas formações iniciais ou contínuas. 

Especificamente objetivou-se conhecer a percepção destes profissionais sobre 

competências as quais entendem serem fundamentais para um melhor desem-

penho profissional, que com significativa recorrência são associadas competên-

cias profissionais a aspetos inter/intrapessoais. 
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CAPÍTULO 1

A PRESENÇA 
DA ÈTICA 

NA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

INCLUSIVA

Astrid Pantoja das Neves Matos

10.48209/978-65-89949-VI-1
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira conquistou direito à educação na nova Constituição 

Federal de (1988). Denominada de ‘Constituição Cidadã’, a nova Carta Magna 

brasileira define em seu artigo 208 que o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de ‘ensino fundamental obrigatório e gratuito’, 

considerado ‘direito público subjetivo’. Um avanço em termos de políticas públicas 

educacionais porque proporcionou mudanças importantes na educação pública 

brasileira.

A partir desse contexto, no decorrer do século XX, foram surgindo vários 

documentos que tiveram o papel de consolidar a educação especial inclusiva no 

pressuposto da educação.

Este trabalho é voltado para apresentar a trajetória da educação especial 

inclusiva no cenário educacional, suas conquistas diante de vários fatores, 

questões econômicas e políticas educacionais que envolvem uma parte da 

população brasileira.

Os PCNs com os temas transversais, principalmente o tema relacionado a 

ética e moral, com conteúdos que precisam ser explorados no ambiente escolar 

visando o comportamento humano, tendo como enfoque a aprendizagem. 

Quebrando paradigmas sociais para proporcionar uma qualidade no trabalho da 

aprendizagem dos excluídos da sociedade.

Refletindo sobre a ética, com uma proposta de trabalho a ser realizado para 

todos, desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental, estimulando o respeito, 

a justiça, a compreensão do outro, como sujeito inserido numa sociedade que 

precisa de novas atitudes para se transformar em uma sociedade democrática.

A metodologia desse artigo, é uma pesquisa bibliográfica embasada nos 

documentos que abordam as políticas educacionais inclusivas, com fundamento 

na Constituição Federal de 1988. Envolve também uma reflexão teórica com 

Vygotsky que envolve o contato do sujeito com a sociedade.
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Em seguida dialogamos sobre a importância da inclusão e a necessidade 

de mudanças governamentais, trabalhando o tema ética no desenvolvimento da 

aprendizagem.

DESENVOLVIMENTO

A Constituição Federal (CF) de 1988 representa também um subsídio para 

a garantia da oferta de vagas e o direito ao acesso e permanência na escola, 

através do artigo 206, inciso I; e ainda no artigo 208, inciso “III - atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). Com a criação da Lei nº 8.069/90, 

conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), fica estabelecido 

no artigo 53º: 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho assegurando-lhes: I - igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola; III - atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. (BRASIL, 1990)

Para começar os estudos sobre a educação especial precisamos citar 

alguns documentos importantes como, a Declaração Mundial sobre Educação 

para todos (1990), a Declaração de Santiago (1993), para começar a 

conduzir as políticas e diretrizes. Na conferência Mundial sobre Necessidades                                                  

Educativas Especiais (1994), foi reafirmado o direito a educação de cada 

indivíduo, resultando a Declaração de Salamanca de Princípios, Políticas e 

Práticas e Educação Especial (1994). Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), a Lei n.º 9.394, onde a Educação Especial passa a ser 

entendida como a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos com necessidades educacionais 

especiais, e que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com 

necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, 

profissionais e organização específicos, para atender às suas necessidades 
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(BRASIL, 1996). Ressaltando a Convenção Interamericana para Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra as pessoas Portadoras de Deficiência, 

realizada em Guatemala em (1999). Diferenciando práticas na educação e nas 

escolas associada à ideia de acessibilidade, escola inclusiva.

Logo surgiu a preocupação com o perfil do profissional e sua formação. 

A partir de 1994 foi criado o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação 

Especial na Universidade Federal de Santa Maria, reafirmando em 1999 como 

linha de pesquisa no programa de Pós-Graduação na educação. Em seguida 

veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência que traz como destaque a formação 

inicial e continuada para professores e demais profissionais da educação, para 

o desenvolvimento do trabalho junto a estes alunos, no ensino regular e no 

atendimento educacional especializado. Com intuito de fortalecer parceria com 

os pais, instituições de ensino e poderes públicos, valorizando a qualidade dos 

atendimentos com dignidade respeitando a diversidade. pensando na capacitação 

do professor, Perrenoud (2000, p.57) “fornecer apoio integrado, administrar a 

progressão das aprendizagens, abrir gestão da classe, quebrar a pedagogia central 

dos grupos homogêneos, tudo isso representa forma de competência sistêmica”. 

Nessa perspectiva, percebe-se o quanto a capacitação dos professores para o 

exercício de sua profissão é precária, o quanto o ensino é voltado para trabalhar 

com a igualdade e não a diversidade (Rodrigues 2003, p.75).

Na Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, afirmando 

esta, no seu artigo 17º, que:

[...] em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas 
das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem 
atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 
mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação 
de recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o 
encaminhamento para o trabalho, contando, para tal, com a colaboração 
do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de 
ensino. (BRASIL, 2001)
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Visando um atendimento educacional especializado, conforme a necessi-

dade dos educandos com deficiência possam ter ingresso `a escolarização nas 

escolas regulares, que na política de educação inclusiva nacional corresponde 

ao Atendimento Educacional Especializado – AEE.

No decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011, são mencionados os 

objetivos do Atendimento Educacional Especializado:

I- Promover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 
necessidades individuais dos estudantes; II- Garantir a transversalidade 
das ações da educação especial do ensino regular; III- Fomentar o 
desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem 
as barreiras no processo do ensino e aprendizagem; e IV- Assegurar 
condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 
modalidades de ensino (BRASIL, 2011, art.3º, Inciso I-IV)

Com a capitação de recursos da Política Nacional de Educação, organiza 

e elabora recursos pedagógicos de acessibilidade necessárias para as salas de 

Atendimento Educacional Especializado.

Com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), também 

conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), Perrenoud, tendo 

como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo assinados em Nova York, no ano de 2007. Com base no 

Art.2º da Lei nº 13.146, (LBI).

Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas (BRASIL, 2015).

No âmbito educacional, a LBI trouxe em seu Capítulo IV, dos artigos 27 ao 

30, reforço e garantia de políticas educacionais e espaços escolares inclusivos 

para o deficiente. Esses espaços devem ser promovidos não apenas na rede 

pública de ensino, mas também na rede privada, e em todos os níveis da educação 

nacional, conforme previsto no art. 28º, inciso I, “sistema educacional inclusivo 
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em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a 

vida” (BRASIL, 2015).

Sistemas de ensino e escolas inclusivas tornam-se o foco da LBI, através 

da obrigatoriedade desses espaços oferecerem condições de acesso, ou seja, a 

matrícula dos alunos com deficiência, bem como a garantia de sua permanência, 

a partir da acessibilidade física, pedagógica, curricular, de recursos materiais e 

humano.

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais 
e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem (BRASIL, 2015).

Para auxiliar nesse contexto, os PCN trazem os temas transversais, no seu 

livro 8, titulado como: “A ética é um eterno pensar, refletir e construir”. (BRASIL, 

1997). O trabalho a ser realizado em torno do tema Ética durante o ensino 

fundamental deve organizar de forma a possibilitar que os alunos sejam capazes 

de:  compreender o conceito de justiça baseado na equidade e sensibilizar-se pela 

necessidade da construção de uma sociedade justa; adotar atitudes de respeito 

pelas diferenças entre as pessoas, respeito esse necessário ao convívio numa 

sociedade democrática e pluralista; adotar, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças e discriminações; compreender a vida escolar 

como participação no espaço público, utilizando e aplicando os conhecimentos 

adquiridos na construção de uma sociedade democrática e solidária; valorizar e 

empregar o diálogo como forma de esclarecer conflitos e tomar decisões coletivas; 

construir uma imagem positiva de si, o respeito próprio traduzido pela confiança 

em sua capacidade de escolher e realizar seu projeto de vida e pela legitimação 

das normas morais que garantam, a todos, essa realização;  assumir posições 

segundo seu próprio juízo de valor, considerando diferentes pontos de vista e 

aspectos de cada situação.
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Para Freire, (1996, pp. 17-19) não é possível pensar os seres humanos 

longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, 

entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. É por isso que transformar 

a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu carácter formador. Se 

se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se 

alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar.

Segundo Vygotsky (2002), em seus estudos sobre a aprendizagem, por 
exemplo, decorrem da compreensão do homem como um ser que se forma em 
contato com a sociedade. “Na ausência do outro, o homem não se constrói”, ou 
seja, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade, a 
seu redor. Assim, o que interessa para a teoria vygotskyana é a interação que 
cada pessoa estabelece com determinado ambiente, a chamada experiência 
pessoalmente significativa (REGO, 1997; OLIVEIRA, 1993).

Para que haja a efetivação da inclusão é imprescindível que se advenha 
mudanças de paradigmas sociais de forma a propiciar um ensino de qualidade 
para todos. (MANTOAN, 1997). “Na escola se cruzam percursos diferentes, 
mundos diversos, valores díspares. Nela se sente a tensão entre a fragmentação 
dos saberes e a multidimensionalidade da vida real.” (ALARCÃO, 2000, p.14).

Neste contexto, surge outros consentimentos de educação que envolve-se 
com valores sociais, morais e políticos, a partir da prática educacional direcionada 
pelos professores com vários questionamentos (LATORRE, 2004).

Carvalho (1997), preconiza que o processo inclusivo integrado, só terá 
efeitos esperados se for aceito e ambicionado por toda a comunidade escolar. 
Consequentemente, as perspectivas da inclusão determinam mudanças 
profundas e, acima de tudo, vontade governamental e não-governamental, além 

de prudência e bom senso. 

De acordo com Fleuri (2009, p.72), “ no cotidiano escolar, as dificuldades 

de inclusão de pessoas com deficiência na escola resultam, em grande parte, da 

estrutura padronizada do conhecimento escolar”. 
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Na pós-modernidade e globalização, na era do “efêmero, da celebridade 

derrisória, da vida líquida”, como afirma Bauman (2004). O que não deixa de ser 

um desafio para a educação. A mundialização da condição humana que começa 

a se desenhar definindo novas orientações e estratégias políticas “volatizou os 

limites e produziu uma massa de excluídos” (BAUMAN, 2004), os liquidados, 

“aqueles que são desnecessários”, e que não fazem parte da edificação do social 

e de suas instituições.

O grande desafio da educação é produzir laços sociais na era da globalização. 

A sociedade líquida abre outra visão dos seres humanos que querem ser incluídos 

no processo educativo, os indivíduos que apresentam disfunções neurológicas, 

deficiência física e outros déficits podem prosseguir na sua aprendizagem.

A ética substitui a perspectiva moral de uma fabricação de hábitos que 

garante ao Eu sua boa conduta e conformidade às normas, pela perspectiva 

do sujeito, da fala e do desejo singulares. Exatamente onde a moral estabelece 

ligações, canaliza, unifica, a ética desliga, desfaz os hábitos, foi a dos moldes e 

das marcas indeléveis (IMBERT, 2001).

CONCLUSÃO

Os desafios enfrentados pela educação especial inclusiva fortalecem a luta 

dos envolvidos no processo de mudança da educação, contribuindo para se for-

mar uma sociedade democrática com objetivos e esperanças de melhores condi-

ções para os discentes e docentes. O ambiente escolar precisa estar preparado 

para receber essa clientela, com acessibilidade, mobília e professores especiali-

zados, amenizando as dificuldades encontradas como socioeconômicas, afetivas 

e culturais, que podem interferir na aprendizagem. Fatores que influenciam muito 

no ato de aprender, principalmente numa sala com lotação máxima, e com casos 

que precisam ser trabalhado a inclusão escolar.
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Nesse contexto, é que entra os documentos e a política educacional    

inclusiva para amenizar os obstáculos encontrados, com suas leis e decretos 

garantido o atendimento gratuito e obrigatório. 

Seguindo o pensamento do Vygotsky a aprendizagem acontece na                

interação do sujeito com a sociedade. Por isso, a necessidade de uma educação 

especial inclusiva quebrando paradigmas que interferem nessa mudança.

Salientamos também, o trabalhar dos temas transversais “A ética é um  

eterno pensar, refletir e construir”. Visando que os alunos compreendam o 

conceito de justiça baseada na equidade.

Assim, surge a educação inclusiva que vem da educação especial, com            

uma perspectiva crítica ao modelo anterior, subtraindo as dificuldade particulares 

de cada aluno e sua expressividades, que caracteriza como um conjunto de 

ações especiais e outras.
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INTRODUÇÃO

Uma educação inclusiva busca proporcionar uma educação de melhor               

qualidade para todas as crianças e são fundamentais para a mudança de atitu-

des discriminatórias. As escolas fornecem o contexto para o primeiro relaciona-

mento de uma criança com o mundo fora da família, e permite o desenvolvimento 

de relações e interações sociais. Nesse sentido, entendemos que, o respeito e a 

compreensão aumentam se alunos de diversas habilidades e experiências brin-

cam, socializam e aprendem juntos (DIAS, 2016).

A educação que exclui e segrega perpetua a discriminação contra grupos 

tradicionalmente marginalizados. Se a educação é mais inclusiva, também os 

são os conceitos de participação cívica, emprego e vida comunitária. Ao longo 

dos anos, os benefícios de oferecer uma educação inclusiva a todas as crianças 

foram evidenciados. A educação inclusiva (se bem praticada) é extremamente 

significativa porque todas as crianças podem fazer parte da comunidade e de-

senvolver um sentimento de pertença e estar mais bem preparadas para a vida 

na comunidade como crianças e adultos (SUPLINO, 2011).

As expectativas de todas as crianças são maiores. A inclusão bem-sucedi-

da tenta desenvolver as qualidades e os dons de um indivíduo, permitindo que 

as crianças trabalhem em metas individuais enquanto estão com outros alunos 

da mesma idade. Além disso, incentiva o envolvimento dos pais na educação 

dos filhos e nas atividades das escolas locais. Promove uma cultura de respeito 

e pertença (BARNERINI, 2016).

Nessa perspectiva, compreendemos que a inclusão também oferece a 

oportunidade de aprender e aceitar as diferenças individuais. Oferece a todas as 

crianças a oportunidade de desenvolver a afetividade. Esses laços de afetividade 

podem fornecer, por sua vez, oportunidades de crescimento e desenvolvimen-

to emocional e cognitivo. A educação inclusiva é realizada em um ambiente de 

aprendizagem comum, isto é, um ambiente educacional em que alunos de dife-
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rentes origens e com diferentes habilidades aprendem juntos em um ambiente 

inclusivo (LÓPEZ, 2011).

Os ambientes de aprendizagem comuns são usados para a maioria das 

horas regulares de instrução dos alunos e podem incluir salas de aula, bibliote-

cas, academia, teatros, salas de música, refeitórios, playgrounds e a comunidade 

local. Um ambiente de aprendizagem comum não é um lugar onde os alunos com 

deficiência intelectual ou outras necessidades especiais aprendam isolados dos 

colegas (ORRÚ, 2012).

Se os indivíduos com transtorno do espectro do autismo, os familiares e 

profissionais da educação pensam sobre o termo “inclusão” e o significado, mui-

tas vezes surgem diferentes ideias, expectativas e preocupações. Para alguns, 

“inclusão” é sinônimo de educação totalmente inclusiva ao lado dos pares ao 

longo do dia, outros podem pensar em “inclusão” como a participação de colegas 

em algumas atividades educacionais, mas não em outras (BENENZON, 2012).

Considerando tais assertivas teóricas, temos nos pressupostos de Paulo 

Freire uma importante contribuição para compreender essa abordagem inclusiva. 

Dentro deste contexto o presente trabalho buscará evidenciar em que aspec-

to os pressupostos freireanos são importantes no debate sobre o currículo da 

Educação Especial.

Desta maneira, o objetivo desta pesquisa se constitui como forma de                  

apresentar a tematização e problematização dos pressupostos freireanos no cur-

rículo da Educação Especial. Nessa ótica, os objetivos específicos somam nes-

sa abordagem, no sentido de apresentar uma breve abordagem com base nas 

ideias e conceitos de Paulo Freire sobre a educação, considerando os pressu-

postos freireanos e, por fim, relacionar com a Educação Especial.

Desta maneira, esta pesquisa é justificada por sua contribuição ao meio 

acadêmico como um complemento e uma possível atualização da temática a 

partir de uma contextualização com embasamento na literatura. Considerando 
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essa contribuição, é válido destacar que o tema aqui analisado não se encerra 

enquanto discussão, mas se intenta promover outros e mais debates que se 

agreguem como forma de possibilitar o aprofundamento da temática.

A metodologia que foi adotada na formulação do trabalho se baseou em 

pesquisas bibliográficas em revistas, pesquisa de manuais, tratados, artigos in-

dexados. Nesse sentido, a discussão evidenciada nessa pesquisa se estrutura 

com aporte bibliográfica buscando explicar e discutir um tema com base em refe-

rências teóricas inclinadas nos pressupostos freireanos. 

A coleta de dados foi desenvolvida seguindo as seguintes premissas: Lei-

tura exploratória de todo o material selecionado, a fim de se verificar se a obra, 

documento e material complementar são de interesse para a presente pesquisa. 

Além disso, foi adotado o modelo de leitura seletiva, o qual consiste em 

uma leitura com uma maior profundidade, buscando o material consistente para 

o trabalho. Por fim, foi realizado o registro das informações extraídas das fontes, 

sendo especificadas no trabalho, com nome e ano de publicação. 

Para a análise de dados, foi realizada uma leitura analítica de todo o mate-

rial, tendo por finalidade a ciência de ordená-lo e sumariza-lo de acordo com as 

informações pesquisadas e elaboradas. Neste processo, foram consideradas as 

informações que possibilitassem obter a resposta do problema de pesquisa, por 

meio dos objetivos gerais e específicos.

AS IDEIAS E CONCEITOS DE PAULO FREIRE SOBRE A                                  
EDUCAÇÃO: APORTES TEÓRICOS PARA DISCUSSÃO

Educação bancária 

Freire criticou as formas prevalecentes de educação por reduzirem os alu-

nos ao status de objetos passivos a serem exercidos pelo professor. Nessa forma 

tradicional de ensino, caberia ao professor depositar na mente dos alunos, con-

siderados vazios na ignorância absoluta, os bits de informação que constituem o 

conhecimento. Freire chamou isso de educação bancária (LIMA, 2002).
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O objetivo da educação bancária era, em sua percepção, imobilizar as pes-

soas dentro das estruturas existentes de poder, condicionando-as a aceitar que 

o significado e a agência histórica são propriedade exclusiva do opressor. Edu-

cadores dentro da cultura dominante e frações de classe frequentemente carac-

terizam os oprimidos como marginais, patológicos e desamparados (BRANDÃO, 

2003). 

No modelo bancário, o conhecimento é considerado uma dádiva concedida 

ao aluno pelo professor. Freire viu essa falsa generosidade por parte do opressor 

- que ostensivamente visa incorporar e melhorar os oprimidos - como um meio 

crucial de dominação da classe capitalista. O solo indispensável do bom ensino 

consiste em criar as condições pedagógicas para um diálogo genuíno, que de-

fenda que o professor não deve impor o seu olhar aos alunos (BARRETO, 2003).

Método de formulação de problemas

Contra o modelo bancário, Freire propôs um método dialógico de proble-

matização de Educação. Nesse modelo, professor e aluno tornam-se co-investi-

gadores do conhecimento e do mundo. Em vez de sugerir aos alunos que sua si-

tuação na sociedade foi transcendentalmente fixada pela natureza ou pela razão, 

como faz o modelo bancário, a educação problematizadora de Freire convida 

os oprimidos a explorar sua realidade como um “problema” a ser transformado 

(MENDONÇA e SCHWARTZ, 2007). 

O conteúdo desta educação não pode ser determinado necessariamente 

com antecedência, por meio da experiência do educador, mas deve surgir das 

experiências vividas ou da realidade dos alunos. 

Não cabe ao educador dar resposta aos problemas que estas situações 

apresentam, mas sim ajudar os alunos a alcançarem uma forma de pensamento 

crítico (ou de conscientização) que possibilitará uma consciência da sociedade 

como mutável e potencialmente aberta à transformação. Uma vez que eles são 

capazes de ver o mundo como uma situação transformável, ao invés de uma 
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estase impensável e inevitável, torna-se possível para os alunos imaginar uma 

realidade nova e diferente (BARRETO, 2003).

Para, entretanto, empreender esse processo, o oprimido deve desafiar sua 

própria internalização do opressor. Os oprimidos estão acostumados a pensar em 

si mesmos como “menos que”. Eles foram condicionados a ver como completas 

e humanas apenas as práticas dominantes do opressor, de modo que tornar-se 

totalmente humano significa simular essas práticas (BRANDÃO, 2003). 

Contra um “medo da liberdade” que os protege de uma reorganização ca-

taclísmica de seu ser, os oprimidos em diálogo se envolvem em um processo 

existencial de desidentificação com “o opressor alojado dentro de si”. Essa desi-

dentificação permite que iniciem o processo de imaginar um novo ser e uma nova 

vida como sujeitos de sua própria história (TORRES, 2007).

Círculo de cultura

A base concreta do sistema dialógico de educação de Freire é o círculo 

de cultura, em que os alunos e o educador discutem temas generativos que têm 

significado dentro do contexto de vida dos alunos. Esses temas, que estão rela-

cionados à natureza, cultura, trabalho e relações, são descobertos por meio da 

pesquisa cooperativa de educadores e alunos. Eles expressam, de forma mais 

aberta do que propagandística, as principais contradições que os estudantes en-

frentam em seu mundo (BARRETO, 2003). 

Esses temas são então representados na forma de codificações (geralmen-

te representações visuais) que são tomadas como base para o diálogo dentro do 

círculo. À medida que os alunos decodificam essas representações, eles as reco-

nhecem como situações nas quais eles próprios estão envolvidos como sujeitos. 

O processo de formação da consciência crítica é iniciado quando os alu-

nos aprendem a ler as codificações em sua situacionalidade, ao invés de sim-

plesmente vivenciá-los, e isso possibilita a intervenção dos alunos na sociedade 

(SOUZA, 2001). 
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À medida que o círculo cultural passa a reconhecer a necessidade de 

alfabetização impressa, as codificações visuais são acompanhadas por palavras 

às quais correspondem. Os alunos aprendem a ler essas palavras no processo 

de leitura dos aspectos do mundo com os quais estão vinculadas (MENDONÇA; 

SCHWARTZ, 2007).

Embora esse sistema de codificação tenha tido muito sucesso na promo-

ção da alfabetização impressa entre os alunos adultos, Freire sempre enfatizou 

que ele não deve ser abordado mecanicamente, mas sim como um processo de 

criação e despertar da consciência. Para Freire, é um erro falar em leitura ape-

nas como uma decodificação de texto. Em vez disso, a leitura é um processo de 

apreensão do poder e causalidade na sociedade e a localização de alguém nela 

(LIMA, 2002). 

Filosofia da Educação

A filosofia da educação de Freire não é um método simples, mas sim uma 

consciência política orgânica. A dominação de uns por outros deve ser superada, 

segundo ele, para que se dê a humanização de todos. Formas autoritárias de 

educação, ao servirem para reforçar a visão de mundo dos opressores, e seu 

privilégio material nele, constituem um obstáculo à libertação do ser humano. O 

meio desta libertação é uma práxis ou processo de ação e reflexão, que simulta-

neamente nomeia a realidade e age para mudá-la (LIMA, 2002). 

Freire criticou as visões que enfatizaram o aspecto objetivo ou subjetivo da 

transformação social e insistiu que a mudança revolucionária ocorre precisamen-

te por meio da consistência de um compromisso crítico tanto em palavras quanto 

em ações (BRANDÃO, 2003). 

O projeto educacional de Freire foi concebido em solidariedade aos movi-

mentos anticapitalistas e anti-imperialistas de todo o mundo. Exorta os líderes 

educacionais e revolucionários mais privilegiados a cometer “suicídio de classe” 

e a lutar em parceria com os oprimidos. 
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Embora esse apelo esteja firmemente alicerçado em uma análise política 

marxista, que clama pela reconfiguração dos sistemas de produção e distribui-

ção, Freire rejeitou as versões elitistas e sectárias do socialismo em favor de 

uma visão de revolução “de baixo” baseada no trabalho de autônomos populares 

organizações (BARRETO, 2003). 

O projeto de Freire não envolve apenas uma reorganização material da 

sociedade, mas também uma reorganização cultural. Dada a história do impe-

rialismo europeu, uma educação emancipatória dos oprimidos envolve um des-

mantelamento das estruturas e ideologias coloniais. Os projetos de alfabetização 

que empreendeu nas ex-colônias portuguesas na África incluíam uma ênfase na 

reafirmação das culturas indígenas do povo contra sua negação pelo legado dos 

invasores metropolitanos (SOUZA, 2001).

A obra de Freire constitui uma rejeição do voluntarismo e idealismo, bem 

como do determinismo e do objetivismo. A originalidade do pensamento de Freire 

consiste em sua síntese de uma série de tradições filosóficas e políticas e em sua 

aplicação ao encontro pedagógico (MENDONÇA; SCHWARTZ, 2007). 

A pedagogia de Freire implica uma ênfase importante na imaginação, em-

bora este não seja um aspecto que tenha sido enfatizado o suficiente em escritos 

sobre ele. A transformação das condições sociais envolve um repensar do mun-

do como um mundo particular, capaz de ser mudado. 

Mas a ressignificação proposta aqui depende do poder da imaginação de 

ver fora, além e contra o que é. Mais do que um potencial cognitivo ou emocional, 

a imaginação humana, na visão de Freire, é capaz de uma visão radical e produ-

tiva que ultrapassa os limites do dado (TORRES, 2007). 

PRESSUPOSTOS FREIREANOS  

Os pressupostos freireanos são uma importante contribuição para a história 

das concepções pedagógicas no Brasil e na América Latina, particularmente 

no que diz respeito as metodologias de alfabetização e educação de jovens e 
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adultos, ele apoiou uma educação inquieta com as diversidades do tempo e com 

o avanço da consciência crítica (SANTOS, 2019).

Seu procedimento, elaborado na década de 1960, como tática para a alfa-

betização de adultos e comumente famoso como “método Paulo Freire”, abrange 

fundamentação humanista ao avistar na educação um ato criador, a maneira em 

que assegura ao indivíduo independência, consciência crítica e aptidão de deci-

são.

Os pressupostos freireanos nos orientam quanto a pensar o homem e 
sua condição no mundo. Segundo o educador, os “homens enquanto 
‘seres-em-situação’ encontram-se submersos em condições espaço-
-temporais que influem neles e nas quais eles igualmente influem. [...] 
Refletirão sobre seu caráter de seres situados, na medida em que sejam 
desafiados a atuar. Os homens são porque estão situados. Quanto mais 
refletirem de maneira crítica sobre sua existência, e mais atuarem sobre 
ela, serão mais homens” (FREIRE, 1981, p. 33).

O próprio Paulo Freire acreditava que a sua metodologia é uma forma m de 

aprendizagem, não um método de ensino real, por isso está mais próximo da teo-

ria do conhecimento do que do método de ensino em si. Portanto, a metodologia 

ética de sua teoria se baseia no respeito ao aluno e na conquista da autonomia, 

e o diálogo é o fio condutor do processo de ensino (SANTOS, 2019). 

A partir desses pressupostos, segundo Paulo Freire, o processo educativo 

se dá e centra-se no intermediário educador-aluno. O educador tem a respon-

sabilidade de mostrar aos alunos que trouxe uma série de saberes a partir de 

sua experiência, cabendo ao educador ajudar a organizar esses saberes e vin-

cular os saberes trazidos pelo aluno com os da escola. Dessa forma, os alunos 

aumentam gradativamente a autoestima e podem participar mais efetivamente 

do processo de aprendizagem, portanto, quanto maior a autonomia, maiores as 

perspectivas de participação ativa na sociedade (VASCONCELLOS, 2001).

Os pressupostos educacionais de Freire contribuem para a construção da 

prática educativa no contexto da educação social. Esses pressupostos existem 

na proposição de construção e desconstrução da cultura corporal do esporte, 
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pois perceber os jogos e as danças como elementos estanques e completos é 

uma forma ingênua de perceber a situação histórica do sujeito e suas contribui-

ções sociais (CORAZZA, 2003).

Portanto, essas atividades são baseadas em uma visão social que procu-

ra formas de interferir nas regras sociais. Obviamente, essa ação se baseia na 

concepção de transformação social, mas é essencialmente para perceber que é 

impossível para os indivíduos atingirem esse objetivo. A partir da interpretação 

da realidade, o diálogo crítico entre os sujeitos passa a dividir a compreensão da 

complexidade contraditória geral da realidade (SANTOS, 2019).

Segundo Vasconcellos (2001), nenhuma idealização por si pode impulsio-

nar ninguém, movimentação essa que se dá na corporificação da ideia, no com-

promisso tátil, dado por uma compreensão clara e hipotética. Isso fica evidente 

nas falas dos educadores ao re-reconhecer a capacidade de transformação e 

a necessidade de cultivar a consciência crítica associadas à noção de que os 

indivíduos são sujeitos históricos, estabelecidos na realidade concreta e subordi-

nados a mudanças.

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto 
da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os ho-
mens são os produtores desta realidade, e se está, ‘na inversão da prá-
xis’, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade é tarefa 
histórica, é tarefa dos homens (FREIRE, 1987, p. 37).

É preciso destacar que, na teoria freiriana, a hipótese mais crítica,                 

contraditória e dialética é a possibilidade de reconstrução do dado, e mesmo 

a possibilidade de aplicação de perspectiva teórica e reflexão sobre as ações 

executadas. No entanto, esse princípio também se configura como um entrave 

à realização de uma proposta inédita, pois a falta de um «modelo», uma 

sistematização fechada, desencadeia algumas pequenas explicações, que 

podem levar a práticas errônea (COSTA, 2011).

O desafio a ser considerado é como estimular a participação                                                         

imprescindível e a tentação de desenvolver ações pedagógicas que visem a mu-
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dança das condições de vida. Os pressupostos educacionais freireanos incentiva 

a elaboração de uma capacidade educacional em que o rigor e a precipitação 

não dissipem a harmonia do aprender pela comunicação e pelo ensino (CORA-

ZZA, 2003).

PRESSUPOSTOS FREIREANOS E A RELAÇÃO COM A                                            
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A interpretação original da história da Educação Especial refere-se ao                  

passado como parte da vida de crianças, adolescentes e adultos, e suas identi-

dades são marcadas, principalmente, por problemas físicos, neurológicos e es-

pirituais. Essas pessoas são excluídas da vida social, geralmente são considera-

das estranhas e podem até ser menosprezadas por pessoas próximas (COSTA, 

2011). 

A Educação Especial se organizou tradicionalmente como atendimento 
educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando 
diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à 
criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes es-
peciais. Essa organização, fundamentada no conceito de normalidade/
anormalidade, determina formas de atendimento clínico-terapêuticos 
fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio de diag-
nósticos, definem as práticas escolares para os alunos com deficiência. 
(BRASIL, 2008, p. 2).

Segundo Gadotti (1996), é importante destacar Paulo Freire como referên-

cia no trabalho para apoiar a inclusão social, educacional e econômica de uma 

parcela da população marginalizada do processo. Segundo o autor, ele coloca os 

oprimidos na história e torna visível o que está oculto pela cultura dominante na 

história.

Em seu livro “Educação e Mudança” (2011), Freire chamou a atenção para 

a ocorrência de que os professores necessitam compreender a ocorrência con-

creta para agir sobre ela e se comprometer com ela. Com base neste compro-

metimento, deve-se julgar a existência em todas as vertentes e incentivar todos 

os alunos a transformarem os seus conhecimentos do campo da “consciência 

ingênua para a consciência crítica”.
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Esse tipo de passagem para que os alunos se tornem mais críticos só pode 

acontecer pela educação. Isso só pode ser alcançado por meio da reflexão sobre 

o papel da educação. Da mesma forma, qualquer ação educativa é indissociável 

da reflexão sobre o ser humano e da análise das condições culturais humanas. 

“Não há educação fora da sociedade humana, e não há pessoa isolada. O ser 

humano é uma forma de vida enraizada no tempo e no espaço”. (FREIRE, 2011, 

p. 83).

Freire vislumbra um tipo de tolerância educacional que beneficia todas as 

crianças e jovens de forma humana, justa, democrática e extensivo, independen-

temente do status psicossocial biológico (cultural e econômico). Essa tolerância 

estimula e instiga. Na atual estrutura social, as discussões no campo da educa-

ção baseadas nas ideias de Paulo Freire ganham cada vez mais atenção, todos 

podem se reconhecer como sujeitos de transformações, o que faz com que o 

espaço seja conquistado de forma mais significativa.

O pensamento de freireano faz cogitar sobre as “impostoras” transforma-

ções executadas pela ordem opressora, essas transformações ocultam a ideo-

logia fatalista e dizimam a puros objetos de ação. A elevação de uma realiza-

ção inclusiva levanta questões profundas sobre como implementá-la. Quando 

os educadores defendem que essa prática é impossível no sistema atual, suas 

palavras mostram resistência (VENTORIM, 2000).

A diversidade, incluindo todo e qualquer indivíduo, inobstante de suas si-

tuações de vida (estrutura física, psicológica e/ou emocional, cor da pele, raça, 

religião etc.), desperta a perturbar diferentes setores da sociedade, pois a luta 

para aceitar outra pessoa é diferente do grupo que detém, com o objetivo de in-

tegrar uma espécie de mente emancipadora (TORRES, 2003).

Embora Paulo Freire não tenha estudado educação inclusiva em sua teo-

ria, pode-se perceber que seu trabalho tem trazido uma considerável contribui-

ção a esse tema, pois revela de forma casuística, conversacional, transformativa 

e crítica como  educadores podem formular procedimentos e critérios em sua for-

mação para alcançar a educação para todos, sobretudo no seu sentido inclusivo.
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Seu livro “Pedagogia do oprimido (1968)” assente em um diálogo direto 

com os alunos da educação inclusiva porque eles estão excluídos da sala de 

aula. Por sua vez, as escolas podem ou não preferir esse âmbito opressor por-

que as pessoas têm valores e crenças específicas que influenciam na educação 

(COSTA, 2011).

Nesse ambiente, o professor deve atuar de maneira decisiva ao invés de 

utilizar a educação bancária em sua atuação, pois para integrar esses alunos a 

esse ambiente, o professor deve realizar ações que levem à consciência e culti-

vem esse comportamento no aluno. Pensar sem ter uma postura de possuir todo 

o conhecimento. 

De modo que, que o educador enriquecendo seu arcabouço pedagógico 

através dos fundamentos freireanos: inclusão social, problematização dos efeitos 

da vida real no despertamento e crescimento intelectual dos educandos, educa-

ção transformadora tornará possível a prática docente na educação em análise. 

Incluindo àquele grupo, a sabedoria educadora de proximidade do indivíduo, não 

apenas declarando sua autonomia, mas desenvolvendo-a na construção do sa-

ber. Embora, estando conscientes, que apesar de um longo processo histórico 

de segregação dos alunos com necessidades especiais. É plenamente viável e 

urgente desenvolver habilidades para alcançar tais objetivos seguindo os cami-

nhos pedagógicos mais eficazes e inclusivos.

CONCLUSÃO 

Por meio desta análise pode-se concluir que as escolas brasileiras já sofre-

ram bastante com as políticas educacionais presentes no país, que muitas vezes, 

são impostas como paliativas. Não é de hoje que os profissionais da educação 

no Brasil encontram dificuldades com as diversas situações presentes no dia a 

dia escolar, no seu fazer pedagógico. Uma das principais dificuldades enfrenta-

das está relacionada com o currículo dos profissionais da educação referente à 

Educação Especial.
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Dentro desta ideia, pode-se concluir que tematização e problematização 

dos pressupostos freireanos no currículo da Educação Especial desempenham 

um papel fundamental para que estes paradigmas sejam suprimidos e que tanto 

profissionais da educação quanto alunos se sintam parte de um sistema mais 

igualitário. Em suma, pode-se concluir que a educação freiriana é verdadeira-

mente inclusiva. 

Pode-se concluir então que de uma forma geral a educação inclusiva está 

na agenda de muitas instituições educacionais. No entanto, a implementação da 

educação inclusiva nas escolas exigirá não apenas aceitar alunos com diferen-

tes necessidades de aprendizagem nas salas de aula regulares, mas também 

determinar se esses alunos estão recebendo o apoio adequado e, nesse sentido, 

entendemos que por meio dos pressupostos freireanos temos insignes oportu-

nidades de aprofundar os debates sobre a educação inclusiva, principalmente 

buscando alcançar resultados na prática cotidiana das salas de aula.
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INTRODUÇÃO 

O Brasil, um país rico em diversidade cultural, nas últimas décadas tem 

trabalhado para construir uma sociedade mais justa e igualitária, empenhado 

nessa função foram criação de leis, decretos, resoluções e diversos documen-

tos legais com o objetivo de garantir os diretos das pessoas com deficiência. É 

interessante notar, todavia, que também foram criadas formas de acessibilidade 

comunicacional para esse público, que amparados por efeitos legais da consti-

tuição espera-se que os Direitos Humanos não sejam violados com relação ao 

acesso à informação. 

Graças aos avanços tecnológicos, muitas mudanças ocorrem, a internet 

ganhou grande espaço na vida social dos indivíduos, a chamada “era de informa-

ção”, como nomeia Castells (1999), mas apesar disso a televisão ainda ocupa um 

lugar vantajoso dentro dos meios de comunicação de massa. E é por meio dela 

que boa parte da população, inclusive as pessoas com deficiência, tem acesso 

às informações socialmente relevantes, a lazer e entretenimento. 

Os meios de comunicação têm como finalidade transmitir informação à so-

ciedade de forma plena, e os telejornais são os canais de difusão em massa. 

Segundo os dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE), a televisão é o aparelho doméstico mais presente nas casas dos 

brasileiros, o que facilita a garantia do direito ao acesso à informação prevista na 

Lei nº 12.527/11. 

No entanto, em Mato Grosso do Sul, de acordo com último Censo há 8.886 

pessoas com surdez total, e a pergunta que fica é se esses telespectadores con-

seguem receber as mensagens de forma eficiente? Sendo assim, essa pesquisa 

propõe analisar a violação dos Diretos Humanos dos surdos nas programações 

telejornalísticas. Sendo que, de acordo com a Lei 10.098/00 as programações 

televisivas devem ser acessíveis às pessoas com deficiência.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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ACESSO À INFORMAÇÃO TRANSMITIDAS PELOS                                                      
TELEJORNAIS AO PÚBLICO SURDO 

Focando, em especial no público, pessoas com deficiência sensorial.                  

Destaco o surdo como elemento chave dessa discussão. Para compreender essa 

comunidade, é preciso entender que sua língua materna é a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras)1, no qual é composta por todos os níveis linguísticos: fonológico, 

morfológico, sintático, semântico e pragmático, além de possuir uma estrutura 

gramatical própria sendo adequada para a comunicação e a transmissão de in-

formações.

Segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

realizado em 2010, cerca de 9,8 milhões de brasileiros possuem deficiência au-

ditiva, o que representa 5,2% da população brasileira, e desse total 2,6 milhões 

de pessoas tem surdez total. Em Mato Grosso do Sul existem aproximadamente 

8 mil2 surdos, e em Campo Grande/MS não há um levantamento oficial sobre a 

quantidade de deficientes auditivos e surdos.

Há uma grande mistificação de que todo surdo é mudo, no qual é repre-

sentado dentro da sociedade como um ser surdomudo, “a mudez é um tipo de 

patologia causado por questões ligadas às cordas vocais, à língua, à laringe ou 

ainda em função de problemas psicológicos ou neurológicos. A surdez não está 

absolutamente vinculada à mudez”. (RAMOS apud STROBEL, 2008, p. 34)

Além disso, há o estereótipo de que deficientes são incapazes de reali-

zar atividades normais, devido a sua condição física, sensorial ou intelectual.  A 

questão de que uma pessoa com deficiência pode ser eficiente no que faz, ape-

sar das dificuldades, está bem representado pelo jornalista Jairo Marques, que 

em seu livro: Malacabado -  A história de um jornalista sobre rodas (2016), retrata 

sua própria experiência como deficiente e narra uma série de enfrentamentos 

1  Foi reconhecida como 2ª língua oficial do Brasil pela Lei n. 10.436/02, pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, e regulamentada por meio do Decreto n. 5.626/05, pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, que reconhece como meio legal de comunicação e expressão 
do surdo. 
2  Fonte: Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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que viveu e suas superações. “Parte importante da pressão para ser “normal” 

vem da dificuldade alheia de entender que é possível viver bem, feliz e realizado, 

mesmo sendo cego, sendo surdo, sendo cadeirante, sendo autista, sendo down”. 

(MARQUES, 2016, p. 170). 

Outro exemplo, está expresso no documentário Vozes do Silêncio3 (2016), 

no qual é possível ver como o surdo lidas com as situações mais adversas rela-

cionada a comunicação, a falta de acessibilidade em diversos ambientes é trans-

formada em aprendizagem e dão suporte para a busca de seus direitos.

Por meio da análise de investigação social4 realizada nas ruas, escolas 

e na própria casa dos surdos, foi possível identificar uma situação problema: a 

questão da acessibilidade no que se refere à comunicação, a falta da Libras no 

ambiente desse indivíduo gera alguns transtornos e a violação de direitos pode 

gerar uma polêmica. No caso, destaco a ausência da janela com intérprete de 

Libras nos programas telejornalísticos de Campo Grande. O surdo ativa a tecla 

Closed Caption do controle remoto de sua televisão e assiste ao noticiário com 

legenda em Língua Portuguesa, essa é a única forma de recepção das men-

sagens que ele tem acesso no momento. Souza (2005), “quando um surdo se 

coloca diante da TV para assistir a um telejornal e se depara com a legenda de 

Closed Caption, ele está assistindo a exibição dos fatos telejornalísticos em um 

código linguístico diferente daquele que normalmente utiliza”. 

O Decreto Federal n. 5.626/05, regulamenta que as empresas                                               

concessionárias de serviço público e os órgãos da administração pública federal 

devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado por meio do uso e 

difusão de Libras como também a tradução e interpretação de Libras para Língua 

Portuguesa. Como relação ao acesso à informação e à comunicação, as condi-
3  Documentário de curta-metragem (15min-Digital-High Definition), produzido por Géshi-
ca Rodrigues, Saulo Maciel e Tatyane Cance, sob a orientação do Prof. Dr. Hélio Augusto Go-
doy de Souza, na disciplina de Projetos Experimentais como Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), no curso de Comunicação Social/Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul. O filme narra a história de vida de três personagens surdos de Campo Grande/MS. 
Em 2017, o documentário foi premiado, em 3º lugar, no 9º Festival Universitário do Audiovisual 
(FUÁ).  

4  O processo de análise de investigação social foi realizada durante a produção do docu-
mentário Vozes do Silêncio (2016). 
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ções gerais de acessibilidade para o surdo é estabelecida pelo Decreto Federal 
n. 5.296/04, em que considera barreira, “qualquer entrave ou obstáculo que limite 
ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e 
a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação”. 

A questão é que existe uma falha nos meios e/ou sistemas de comunicação 
que disponibiliza o acesso à informação aos surdos, pois o recurso utilizados, 
Closed Caption (legenda oculta), não é uma ferramenta eficiente para transição 
de conhecimento para o surdo, pois como o surdo tem como base sua língua 
materna a Libras, a legenda disponível por meio do botão Closed Caption, obtém 
falhas de comunicação e prejudicar no entendimento dos conteúdos informativos 
desse público. A janela com intérprete de Libras seria o melhor recurso para pro-
mover acessibilidade informativa aos surdos, pois, com o intérprete é possível 

tem uma comunicação livre de dúvidas e mais concreta.   

Figura 1 – telejornal com a legenda oculta ligada (Closed Caption)

Fonte: https://redeglobo.globo.com/sc/rbstvsc/noticia/programacao-da-rbs-tv-exibe-closed-
-caption-para-auxiliar-na-compreensao-de-conteudos.ghtml

https://redeglobo.globo.com/sc/rbstvsc/noticia/programacao-da-rbs-tv-exibe-closed-caption-para-auxiliar-na-compreensao-de-conteudos.ghtml
https://redeglobo.globo.com/sc/rbstvsc/noticia/programacao-da-rbs-tv-exibe-closed-caption-para-auxiliar-na-compreensao-de-conteudos.ghtml
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Pensando na linha dos Direitos Humanos dos surdos e na comunicação              

em Libras, a Lei da acessibilidade n. 10.098/00, tem um papel importante na 

garantia do acesso à informação para os deficientes, no caso do surdo, a lei de-

termina a exclusão de barreiras e obstáculos na comunicação, e ainda a forma 

de interação deve ser por meio da Libras. Essa foi a primeira lei a tratar especifi-

camente sobre a questão da acessibilidade dos surdos à mídia televisiva, porém, 

sem delinear os meios de acesso a serem utilizados.

No Decreto n. 5.296/04, Art. 53, prevê a “subtitulação por meio de legenda 

oculta” e “a janela com intérprete de Libras”. A partir de então, tornou-se possível 

a existência da legenda oculta (Closed Caption ou CC) e da janela de intérprete 

de Libras no Brasil, sob a regulamentação do Ministério das Comunicações, que 

aprovou a Portaria n. 310/06, regulamentando formalmente a legenda e a janela 

com intérprete de Libras, concedendo às pessoas surdas o direito de acesso às 

informações e entretenimentos televisivos por meio desses recursos.

Figura 2 – telejornal a janela com intérprete de Libras

Fonte: https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/297514/comunidade-surda-analisa-o-impac-
to-dos-interpretes-de-libras-na-tv
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O IBGE5, em 2010, apontou que o produto mais presente nas casas dos 

brasileiros, é a televisão, e por meio dela são assistidos os programas telejor-

nalísticos, grande fonte de comunicação e informação, canal esse que é diaria-

mente utilizado pelos surdos de Campo Grande6. Em Mídia e Deficiência – ANDI 

(2003, p. 112,113) fala sobre a questão do processo inclusivo que a televisão 

tenta realizar através da utilização da tecla Closed Caption e na hipótese da ine-

ficiência da mesma para comunidade surda,

a Closed Caption não substitui a presença de um tradutor da língua de 
sinais brasileira (Libras) na tela, porque a maioria das pessoas surdas 
no Brasil não entende o português escrito, pelo menos na velocidade 
habitual da legenda. São questões interessantes do processo inclusivo 
que, entretanto, parecem estar acontecendo em uma dimensão não 
percebida pelos jornalistas.  

Desde modo, nota-se que correntemente o Brasil tem elaborando leis,                 

decretos e resoluções com o propósito de garantir os princípios de igualdade 

às pessoas com deficiência, há um esforço constitucional para garantir os Direi-

tos dos surdos em meio a acesso a informação com qualidade, no entanto, as 

emissoras televisivas não trabalham essa acessibilização da informação para a 

comunidade surda, de forma plena, pois, não existe um janela de Libras nos te-

lejornais, mais especificamente de Campo Grande-MS.  

Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) disponí-

vel pela Organização das Nações Unidas (ONU) é possível verificar que a digni-

dade do ser humano livre compõe-se sobre as condições que permitam a cada 

indivíduo gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como de 

seus direitos civis e políticos. Além disso, destaco o Artigo XIX – “Todo ser huma-

no tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 

de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações 

5  Segundo o Censo do IBGE (2010), os aparelhos de TV estão presentes em 95,1% nas 
residências, totalizando 54.486.243 televisores.
6  Informação obtida através da observação direta em casa de personagens surdos,                  
realizada durante a produção do documentário Vozes do Silêncio (2016).
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e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. Sendo assim, 

é considerável que os surdos necessitam de formas adaptadas para terem aces-

so a informação plena, sem ferir seus direitos.  

CONCLUSÃO 

O surdo tem sua própria identidade cultural, passada por gerações, que 

está diretamente relacionada com os seus costumes, tradições, hábitos, valores, 

crenças e o modo de viver. Um caminho sócio-histórico que se construiu através 

das relações sociais dessa própria comunidade. Todorov (2010), afirma que existe 

uma única civilização, mas composta por diversas culturas e que a identidade 

pode ser formada por meio da cultura existente com um caráter mais sentimental 

de apego à terra dos antepassados,

De acordo com McLuhan (2002), o meio é a mensagem e a televisão é 

o vínculo informativo que envolve todos os sentidos das pessoas. “A forma em 

mosaico da TV exige a participação e o envolvimento em profundidade de todo o 

ser”. Desta forma, o receptor recebe a informação com múltiplas possibilidades 

de interpretações. Para o surdo a recepção informativa que receberá desse 

meio, será por tecla CC, ou seja, a mensagem sempre chegará com ruídos 

(barreiras). Conforme Margarida Maria Krohling Kunsch (1997) “barreiras são os 

problemas que interferem na comunicação. São ruídos que prejudicam a eficácia 

comunicativa”. Barreira comunicacional nada mais é do que a dificuldade criada 

pela falta de informação completa.

A janela com intérprete de Libras, é a opção mais favoráveis para que a 

comunicação seja plena entre ouvintes e surdos, portanto, caberia aos telejornais 

compreender a problemática e os obstáculos para melhorar a capacidade de 

comunicação dentro da empresa e fora dela. 

Atualmente, o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS, de Campo Grande-MS, faz esse 

papel de mediador de informações para o público surdo campo-grandense, pois, 
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no site da instituição tem um link chamado “Jornal em Libras”, em que são notícias 

atuais apresentadas nos telejornais nacionais e locais, que são traduzidas em 

Libras por meio de um intérprete, assim o surdo consegue ficar informado sobre 

os diversos assuntos da atualidade. 

Figura 3 – Jornal em libras, oferecido no site do CAS/MS

Fonte: http://cassedms.blogspot.com/search/label/Jornal%20em%20Libras
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INTRODUÇÃO

A invisibilidade dos estudantes acima da média consiste em um dos                 

motivos da iniciativa do Ministério da Educação e da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em implantar os Núcleos 

de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) em várias capitais do 

Brasil. Este núcleo é responsável pela identificação e atendimento a estudantes a 

partir da indicação do professor que observa algumas características referentes 

as Altas Habilidade/Superdotação. Em alguns estados ele passou a atuar como 

centro, como é o caso do estado de Mato Grosso do Sul que em 2017 passou a 

ser denominado Centro Estadual Atendimento Multidisciplinar para Altas Habili-

dades/Superdotação – CEAM/AHS.

O CEAM/AHS tem sua sede em Campo Grande, capital do Mato Grosso 

do Sul e atende as escolas estaduais identificando e realizando o Atendimen-

to Educacional Especializado – AEE a estudantes com indicadores de AH/SD. 

Identificação que acontece por meio de um processo que envolve professores, 

estudantes, famílias e técnicos especialistas em Educação Especial.

Considerando o atendimento que este centro realiza, este artigo é parte da 

dissertação de Mestrado em Educação intitulada: “Avaliação e Identificação de 

Altas Habilidades/Superdotação no Contexto Escolar”. Pretendemos apresentar 

o resultado de um dos eixos temáticos discutidos na pesquisa, “Conhecimento 

Sobre a Temática” e mostrar a importância em conhecer a temática no contexto 

escolar.

A metodologia utilizada neste artigo, é uma pesquisa bibliográfica                     

embasada em documentos oficiais da Política de Educação Especial e da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação e em trabalhos dos pesquisadores: Alencar 

(1986), Cruz (2014), Sabatella (2016), Lima e Moreira (2018), Iorio (2015) e 

Sakaguti; Bolsonello (2016).
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DESENVOLVIMENTO

As primeiras manifestações sobre o atendimento aos superdotados e à                  

temática de altas habilidades/superdotação são decorrentes, a princípio, de               

pesquisas sobre crianças com deficiência, denominadas, crianças excepcionais, 

termo posteriormente inserido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação do ano 

de 1961 para referir-se tanto aos deficientes mentais como aos superdotados e 

crianças com desvios de conduta. No entanto, nesse momento histórico ainda 

não existia um programa de atendimento voltado aos superdotados, o que só 

entrou em pauta nas discussões do Ministério de Educação e Cultura no ano de 

1967. O reconhecimento da necessidade de um atendimento especial para estes 

educandos de fato aconteceu no ano de 1971, como ressalta Alencar (1986, p. 

86):

O interesse pelo aluno superdotado no Brasil cresceu de forma acentua-
da a partir de dois fatos importantes, na nossa breve história no que con-
cerne à educação do superdotado. O primeiro deles ocorreu em 1971, 
quando foi proposta a Lei 5.692 fixando as diretrizes e bases para o 
ensino de primeiro e segundo graus e que em seu artigo nono ressalta 
as necessidades de um atendimento especial, não apenas aos nossos 
alunos com deficiências físicas e mentais, mas também àquele que apre-
senta uma habilidade superior (ALENCAR, 1986, p. 86).

A partir de 1971, portanto, observou-se uma maior preocupação pelos estu-

dantes público-alvo da educação especial, incluindo os superdotados, que foram 

contemplados com iniciativas inseridas na política de educação, como o enri-

quecimento e a aceleração de estudos. No entanto, apesar da inclusão destes 

educandos na legislação educacional a partir da LDB de 1971, no texto da Cons-

tituição Federal de 1988, especificamente no 2087, que trata da educação para 

todos, é mencionado apenas “o atendimento educacional especializado aos por-

tadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 

1988, p. 124).  

7  A citação do art. 208 traz as alterações no texto originalmente apresentado na Constitui-
ção Federal de 1988, por meio das seguintes Emendas Constitucionais (EC): EC nº 14/1996, 
EC nº 53/2006 e EC nº 59/2009.  
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A ruptura nos atendimentos voltados ao público-alvo da educação                                    

especial é questionada com maior intensidade a partir da década de 1990, com 

destaque para a Conferência Mundial sobre Educação para todos, realizada no 

ano de 1990 em Jomtien, a qual deu origem à Declaração de Jomtien, ratificada 

pelo Governo do Brasil, que assumiu o compromisso em erradicar o analfabetis-

mo. 

Quatro anos depois, foi realizada a Conferência Mundial sobre                                                

Necessidade Educacionais Especiais, quando foi assinada a Declaração de Sa-

lamanca, em 1994, documento fundamental para a organização da Política Pú-

blica de Educação Especial voltada à Educação Inclusiva. A partir deste evento, 

foram reconhecidas as necessidades dos estudantes com altas habilidades/su-

perdotação, como podemos verificar na elaboração do texto da Lei nº 9394/1996, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que prevê em seu Art. 59 

uma política educacional voltada também aos estudantes com altas habilidades/

superdotação observada em vários parágrafos:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com neces-
sidades especiais: 

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

II – têm finalidade específica para aqueles que não puderem atingir o ní-
vel exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados; 

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

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integra-
ção na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que 
não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; V- acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
(BRASIL, 1996, p. 25).
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Ainda que a política de educação voltada aos estudantes com Altas Habi-

lidades Superdotação tenha avançado ao longo de anos, principalmente a partir 

da declaração de Salamanca e da instituição da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação em 1996, é possível observar que muitos estudantes com altas habi-

lidades/superdotação passam despercebidos em sua trajetória escolar, e muitas 

vezes nem são considerados público-alvo da educação especial. 

Considerando a invisibilidade dos estudantes com Altas Habilidades/Su-

perdotação pretende-se com este artigo apresentar uma parte do resultado da 

pesquisa de mestrado, desenvolvido na Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul – UEMS, que trata da temática no contexto escolar e o atendimento do 

Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdo-

tação – CEAM/AHS nas escolas estaduais de Campo Grande – MS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa foi dividida em cinco eixos temáticos e um dos eixos trata sobre 

o conhecimento da temática entre professores, estudantes, técnicos e famílias de 

duas escolas estaduais atendidas pelo CEAM/AHS, questão que influência direta 

ou indiretamente na identificação de estudantes que apresentam indicadores de 

AH/SD. 

Para diferenciar os sujeitos da pesquisa, utilizamos a primeira letra corres-

pondente de cada grupo e as letras do alfabeto de acordo com a quantidade de 

sujeitos, como “P- A“, indicando Professor A, “P- B”, indicando  Professor B, “E- 

A”, indicando Estudante A e assim com os demais grupos.

Apesar de esperarmos que o conhecimento sobre a temática seja maior en-

tre os técnicos que trabalham no processo de avaliação, é importante apresentar 

as concepções dos professores, como podemos observar abaixo:

Para ser sincero, a gente procura a direção, a coordenação, mas como 
um elogio, que o aluno tá fazendo um trabalho diferenciado em sala, do 
que para encaminhamento sobre altas ´ habilidades/superdotação, pois 
nós temos poucas informações sobre isso. (P-A, entrevista, 2019).
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Ás vezes eu percebo que um aluno é diferente dos outros, mas outras 
vezes eu duvido se realmente ele é superdotado, porque não sei o que 
o faz ser superdotado, as características. Eu acredito que o CEM/AHS 
faça um bom trabalho com os estudantes, mas muitas vezes o estudante 
em avaliação, não é estudante que eu imaginava que era o superdotado. 
(P-B, entrevista, 2019).

O desconhecimento sobre a temática pelos professores é uma questão que 

deve ser pensada, pois eles passam a maior parte do tempo com os estudantes 

e têm informações relevantes, sobretudo relacionadas os interesses, às habili-

dades e como aprendem, informações de grande importância para o processo 

de avaliação. É fato que os professores identificam as potencialidades de seus 

alunos, como disse o Professor P-A, mas não relacionam tais potencialidades às 

altas habilidades/superdotação, o que pode ser explicado pelo desconhecimento 

da temática relatado por eles. 

A pesquisa de Cruz (2014) ao tratar da invisibilidade dos estudantes com 

indicadores de AH/SD em seu trabalho intitulado “Serão as Altas Habilidades/Su-

perdotação Invisíveis?”, evidencia este desconhecimento ao mostrar o posiciona-

mento de professores que participaram de grupo focais para o desenvolvimento 

da pesquisa. Ao analisar as falas das reuniões a autora conclui que a definição 

confusa, subjetiva e sem base teórica sobre o sujeito com AH/SD, na visão dos 

professores da Educação Especial, dificulta a identificação desse sujeito.

Sabatella (2016) reforça essa questão e expõe que:

[...] cada vez mais mostra-se essencial o reconhecimento da superdo-
tação no meio acadêmico, salientamos que, assim como é importante 
recorrer a um processo de identificação e avaliação dos alunos com alto 
potencial, devemos considerar inicialmente que, para a descoberta de 
talentos a contribuição mais importante vem dos professores e dos pais. 
(SABATELLA, 2016, p. 116).

A autora salienta a relevância dos professores, assim como dos pais, no 

processo de avaliação e identificação. No entanto, nesta pesquisa os dois profes-

sores entrevistados informaram não ter conhecimentos precisos sobre a temática 

das altas habilidades e a função que o CEAM/AHS realiza. 
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O Professor P-B sinaliza esse desconhecimento quando relata que não 

sabe quais são as características de um superdotado. A percepção que um estu-

dante é diferente dos outros e o reconhecimento do trabalho do CEAM/AHS é um 

aspecto positivo, mas apenas se este docente propõe atividades enriquecedoras 

aos estudantes que possuem um desempenho além do esperado e necessitam 

de aprofundamento. Sendo assim, o professor tem um papel fundamental neste 

processo. Para Lima e Moreira (2018, p. 277):

O conhecimento sobre o índice de pessoas que podem apresentar Altas 
Habilidades/Superdotação passa a ser ainda mais significativo quando 
elas permanecem anos e anos de suas vidas nos bancos escolares e 
não são identificadas. Muitas, no entanto, além de “invisíveis”, sofrem as 
consequências da não identificação.

A não identificação do estudante com AH/SD pode ter como consequência 

o desinteresse, o comportamento inadequado ou o não desenvolvimento das 

atividades referentes às habilidades, levando-o a não explorar potenciais que 

poderiam se constituir em projetos de grande contribuição para a sociedade.

Em meio a muitos professores que demonstram não conhecer a temática, 

existem alguns professores que além de conhecer as AH/SD, desenvolvem pro-

jetos e pesquisas com estudantes que apresentam potencial e grande interesse 

por determinado assunto. Muitas vezes o professor inscreve o estudante em fei-

ras de tecnologia, campeonatos ou espetáculos, promovendo assim o enrique-

cimento curricular. Sobre os tipos de professores com relação ao conhecimento 

sobre a temática, Lima e Moreira (2018) afirmam:

[...] há os que sabem da existência desses alunos, reconhecem-nos 
como público-alvo da educação especial, mas suas ações permanecem 
no âmbito do discurso, da recomendação e não há envolvimento com 
estes alunos na prática pedagógica. Outros professores expressam-se 
como desfavoráveis à área com críticas que vão desde o entendimento 
de que prestar educação especial para o aluno superdotado consiste 
numa elitização do ensino para alguns, à negação dos comportamentos 
de superdotação, preferindo vê-los como “problemáticos”. Entretanto há 
um grupo ainda que restrito, dos que reconhecem com maior proprieda-
de as características e comportamentos do aluno superdotado e, deste 
modo, conseguem transpor este reconhecimento para atuar pedagogi-
camente, de forma diferenciada, com estes alunos. (LIMA; MOREIRA, 
2018, p. 277).
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Da mesma forma, as respostas dos responsáveis demonstraram que não 

possuíam conhecimento sobre a temática, assim como temos experienciado em 

nosso dia a dia como técnica do CEAM/AHS, sendo que a maioria dos respon-

sáveis com quem temos contato ao realizarmos os processos de avaliação de-

monstra insegurança em dizer que o filho apresenta comportamento de altas 

habilidades/superdotação. 

No caso desta pesquisa, nenhum dos responsáveis indicou o filho para a 

avaliação, apesar de observarem que seus filhos se mostravam diferentes, inteli-

gentes e à frente dos amigos, como pode ser observado nas respostas transcritas 

abaixo. Alguns perceberam o potencial do filho para desenhar ou a curiosidade 

que motivava perguntas e leituras informativas. Um dos responsáveis entrevista-

do tem dois filhos com AH/SD e só recentemente começou a entender um pouco 

sobre altas habilidades/superdotação.  

Eu percebi que meu filho era diferente, curioso, lia muito, as vezes eu 
não dava conta de responder as perguntas que ele fazia, até que a esco-
la me chamou e a professora das Altas Habilidades me explicou, senão 
eu não saberia o que seria um superdotado. (R-A, entrevista, 2019).

Eu admirava os desenhos que ele fazia, mas também ficava preocupado, 
porque ele só desenhava, não brincava, ficava o dia inteiro desenhando 
e ia muito mal na escola, principalmente em matemática, por isso nem 
imaginava que ele tinha AH/SD. (R-B, entrevista, 2019).

Em casa nós observávamos que o comportamento dos meus filhos era 
um pouco diferente, mas, a princípio, como não tínhamos informações 
sobre altas habilidades/superdotação, não pensamos nessa possibilida-
de. Assim, foi só na escola, no final do ensino fundamental, no caso do 
filho mais velho, que uma professora nos orientou e orientou meu filho a 
fazer os testes para identificação. No caso do filho mais novo, a possibi-
lidade de identificação surgiu um pouco mais tarde, no segundo ano do 
ensino médio. (R-C, entrevista, 2019).

Achava que [a pessoa com altas habilidades/superdotação] era tipo um 
gênio e não um artista. (R-D, entrevista, 2019).

Em relação aos estudantes, era esperado o desconhecimento sobre a te-

mática, embora consideremos fundamental que saibam, principalmente no início 

do processo de avaliação, o que está envolvido em ser identificado como uma 
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pessoa com altas habilidades/superdotação, a fim de se conhecerem e com-

preenderem melhor a si mesmos, como pode ser observado em suas respostas: 

Antes de ser identificada eu nunca ouvi falar em altas habilidades ou 
superdotação e eu acho que isso importante pra pessoa que vai ser iden-
tificada. Eu acho que aos poucos eu fui descobrindo. Na entrevista eles 
falam, mas como a gente muito fica nervoso ou ansioso, a gente não 
presta muito a atenção e a gente entra no CEAM achando que é uma 
escola normal, que vai ter que tirar nota boa, etc. mas na verdade não é. 
(E-A, entrevista, 2019).

Eu ainda tenho dúvidas sobre as Altas Habilidades, eu sei que sou muito 
boa em desenho e por isso sou considerada superdotada, mas antes de 
ser descoberta pelo CEAM/AHS eu não sabia o que era isso, nunca tinha 
ouvido falar. (E-B, entrevista, 2019).

Só soube o que era altas habilidades depois de ser avaliado e ir para o 
centro. Busquei informações na internet também, mas antes não. (E-C, 
entrevista, 2019).

Eu já tinha ouvido falar porque minha amiga frequentava o CEAM/AHS 
e me indicou. Antes achava muito chato ir para escola, faltava muito. No 
CEAM/AHS, fiz amizades. (E-D, entrevista, 2019).

Iorio (2015) em sua pesquisa de mestrado aborda os sentidos subjetivos da 

avaliação psicológica realizada pelo NAA/HS de Campo Grande MS que atual-

mente é o CEAM/AHS. O objetivo de seu trabalho foi dar voz aos sujeitos que 

são avaliados na tentativa de superar a passividade que estes sujeitos assumem 

no momento da avaliação, muitas vezes por não compreenderem o que são Altas 

Habilidades/Superdotação. A autora constatou a existência dos mitos na concep-

ção de Altas Habilidades/superdotação dos estudantes identificados, como, por 

exemplo, alunos que associam as AH/SD à ideia de gênio, ou a opinião de uma 

aluna, que também apresenta discalculia, de que as AH/SD era “algo distante”. 

Segundo a autora, foi constatado em sua pesquisa que os estudantes não foram 

esclarecidos sobre o objetivo do processo de avaliação ou receberam informa-

ções sobre a temática, o que dificultou o reconhecimento e autoconhecimento do 

que é ser superdotado.

Embora a compreensão da definição de altas habilidades/superdotação     

seja necessária, torna-se mais importante que o estudante seja bem orientado 
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para decidir o que fazer com essa identificação positiva, de forma a desenvolver 

seus interesses e habilidades. Não faz sentido o processo de avaliação e identi-

ficação se não for propiciada a possibilidade de Atendimento Educacional Espe-

cializado, o que não significa necessariamente que o estudante precise ser en-

caminhado para um Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), 

mas sim que seja atendido de forma adequada em suas necessidades educacio-

nais, inclusive na sala comum.

Diferente de professores, responsáveis e estudantes, os técnicos que rea-

lizam o processo de avaliação, mesmo aqueles com pouco tempo de atuação 

na Educação Especial, afirmaram ter conhecimento sobre a temática e buscar 

aperfeiçoamento com frequência:

Faz pouco tempo que eu trabalho com a Educação Especial mas fiz al-
gumas formações sobre AH/SD e busco muitas informações. (T-A, entre-
vista, 2019).

No geral tenho conhecimento sobre a temática, mas principalmente so-
bre a parte psicométrica. (T-B, entrevista, 2019).

Faz 9 anos que trabalho com AH/SD, tenho conhecimento, sempre busco 
informações, mas não entendo muito sobre os testes. (T-C, entrevista, 
2019).

Estou desde a criação do CEAM/AHS, naquela época era NAA/HS e te-
nho muita informação sobre as AH/SD. (T-D, entrevista, 2019).

T E – Tenho conhecimento sobre as Altas Habilidades/Superdotação, 
mas por exemplo, informações novas sobre a temática, como a Dupla 
excepcionalidade”, não domino muito. (T-E, entrevista, 2019).

Mesmo com a busca de aperfeiçoamento, ainda existe entre os técnicos 

que atuam no CEAM/AHS a necessidade de aprofundar os conhecimentos em 

questões atuais dentro da temática, como a dupla excepcionalidade, não se limi-

tando apenas ao conhecimento da avaliação psicométrica ou pedagógica, pois 

os técnicos são responsáveis por levar as informações para a escola e orientar 

professores e os responsáveis pelo estudante, além de socializar conhecimentos 

sobre a temática, visto que ela ainda ocupa um espaço pequeno na literatura e 



57

EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRÁTICAS E DESAFIOS – VOLUME I

até mesmo na legislação que trata da educação especial como ressalta Perez 

(2018, p. 307):

No que se refere às Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), a legisla-
ção educacional brasileira é altamente carente, imprecisa, reiterativa e 
incipiente. Pouquíssimos são os dispositivos legais que compreendem os 
estudantes com AH/SD ou suas necessidades educacionais especiais de 
forma adequada. Na grande maioria, esses alunos aparecem nomeados 
simbioticamente como apêndice das “pessoas com deficiência”, como se 
o processo de cortar e colar, substituindo “pessoas com deficiência”, por 
“pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e al-
tas habilidades/superdotação”, magicamente lhe outorgasse aos últimos 
– esses párias – o mesmo status dos primeiros.

Neste contexto, refletir sobre o lugar das altas habilidades/superdotação na 

educação especial é uma questão necessária, que passa pelo acesso dos pro-

fessores, estudantes, responsáveis e técnicos ao conhecimento sobre a temáti-

ca, principalmente para garantir o que está previsto na legislação educacional e 

expandir as discussões sobre este público nos documentos e na própria literatu-

ra, pois este também constitui público-alvo da educação especial.

CONCLUSÃO

A entrevista com os sujeitos envolvidos na pesquisa demonstrou que no ge-

ral, faltam informações sobre a temática de altas habilidades/superdotação, prin-

cipalmente entre professores, estudantes e responsáveis, e isso pode influenciar 

na identificação dos estudantes que se encontram na invisibilidade.

Além disso, acredita-se que a disseminação de informações sobre a área 

às famílias, aos profissionais da saúde a aos professores poderá contribuir para 

desmistificar ideias errôneas a respeito de pessoas com altas habilidades/super-

dotação (SAKAGUTI; BOLSANELLO, 2016), contribuindo assim com a identifica-

ção dos estudantes com indicadores de AH/SD.

A compreensão que os estudantes com Altas Habilidades/Superdotação 

também fazem parte do público Alvo da Educação Especial e o conhecimento 

sobre a temática entre os educadores é de suma importância para atender as 
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necessidades educacionais destes educandos. A importância em conhecer as 

especificidades e os indicadores de AH/SD é um passo para proporcionar o aten-

dimento educacional especializado. 

É necessário registrar que só há razão de realizar um processo de 

identificação se este garantir o atendimento educacional especializado, este 

atendimento se constitui com o envolvimento e entendimento não apenas do pro-

fissional especializado em educação especial, mas também pelos demais profes-

sores que estão todos os dias com o estudante na sala de aula do ensino comum, 

além das famílias.
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INTRODUÇÃO

Neste texto compartilho diversas experiências desenvolvidas no atendi-

mento educacional especializado (AEE) de alunos identificados com Altas Ha-

bilidades/Superdotação (AH/SD), as experiências foram vivenciadas durante os 

anos de 2016 a 2019, com amparo da Secretaria Estadual de Educação de Mato 

Grosso do Sul.

Atualmente, ao fazermos pesquisas sobre Altas Habilidades/Superdota-

ção, encontramos uma vasta bibliografia de autores abordando o tema. Porém, a 

maioria trata sobre a identificação e as características cognitivas dos estudantes 

que apresentam habilidades acima da média. Existe uma dificuldade de encon-

trar autores que tratam significativamente da metodologia e da didática aplicadas 

nas aulas de Matemática no modelo de Enriquecimento Curricular de Renzulli. 

Foi percebido que há uma produção acadêmica e científica insuficiente nesta 

área específica (NOGUEIRA, 2020). 

Antes que o professor inicie o atendimento a esse público-alvo, faz-se ne-

cessário compreender o significado e as implicações do Atendimento Educacio-

nal Especializado. Pois, é muito importante perceber que os objetivos das aulas 

não são os de um reforço escolar e que se diferenciam da classe regular de en-

sino. Somente após este entendimento, o professor é capaz de desenvolver uma 

metodologia e a didática adequada para este atendimento (DELOU, 2007). 

As aulas no modelo de Enriquecimento Curricular têm como objetivos apri-

morar e aprofundar o conhecimento prévio do aluno sobre a(s) área(s) de ha-

bilidade(s) acima da média apresentada pelo mesmo. Neste caso, o papel do 

professor será de facilitador/orientador enquanto o papel do aluno será de in-

vestigador. E para alcançar este objetivo, é imprescindível conhecer o caminho 

que será percorrido, ou seja, conhecer quais metodologias e didáticas devem ser 

utilizadas para este êxito. (SABATELLA E CUPERTINO, 2007)

Levando em consideração essa importância, este capítulo foi desenvolvido 

através de pesquisa qualitativa bibliográfica e constitui-se num relato de expe-
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riência, abordando possíveis didáticas a serem aplicadas no AEE de Enriqueci-

mento Curricular em Matemática para alunos com AH/SD, a fim de auxiliar outros 

profissionais principiantes nesta prática.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES E MÉTODOS DE                                                                                 
ENRIQUECIMENTO  CURRICULAR  EM  MATEMÁTICA

A Matemática tem muitas subáreas de forma que para iniciar um planeja-

mento de atividades a serem oferecidas aos estudantes, é necessário a priori, 

que o professor tenha o conhecimento a respeito dessas subáreas, e assim pos-

sa direcionar melhor o Enriquecimento da disciplina. As subáreas e tópicos da 

matemática são: Quantidades, Estrutura, Espaço, Transformações, Fundações 

e Métodos, Matemática Discreta, Matemática Aplicada, Teoremas e Conjecturas, 

Teorias e Variações. 

O conhecimento das subáreas da matemática ajuda no AEE, pois direcio-

nam a área da disciplina na qual o aluno quer aprofundar seus conhecimentos. 

Muitos alunos que apresentam o desenvolvimento acima da média tendem a 

gostar de áreas específicas, como a Matemática Aplicada, enquanto outros pre-

ferem se dedicar ao aprofundamento do conhecimento da Matemática Discreta, 

dessa forma, é necessário mapear os alunos a fim de que as aulas sejam produ-

tivas e atinjam os seus reais objetivos. (DELOU, 2007)

Após o mapeamento é primordial estudar as metodologias que serão utili-

zadas para o desenvolvimento das aulas. É importante verificar se as aulas serão 

ministradas em grupos ou se ocorrerão no formato de atendimentos individuais. 

Isso será estabelecido de acordo com a necessidade do alunado. As atividades 

práticas realizadas em grupos são importantes para desenvolver habilidades tais 

como o raciocínio, a maturidade emocional, o autoconceito, a colaboração inter-

pessoal e a criatividade. (SABATELLA E CUPERTINO, 2007)

É relevante saber qual referencial teórico irá oferecer embasamento para 

as aulas. Joseph Renzulli, pesquisador na área há mais de três décadas, é um 
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teórico de suma importância visto que discorre sobre a Teoria dos Três Anéis e 

estabelece os princípios da metodologia do AEE para o Enriquecimento Curri-

cular (VIRGOLIM, 2007). Além de Renzulli, outros teóricos podem auxiliar sobre 

conceitos relativos às AH/SD, como os teóricos americanos Gardner conhecido 

por sua Teoria das Inteligências Múltiplas e o teórico Sternberg conhecido por 

sua Teoria Triárquica da Inteligência. Eles fundamentam o trabalho efetivo com 

a Pessoa com Altas Habilidades/Superdotação, dando informações importantes 

para o conhecimento desse alunado em vistas a responder efetivamente às suas 

necessidades educacionais especiais.

É possível citar algumas sugestões de AEE e suas metodologias. Iniciaremos 

citando o atendimento de Resoluções de Problemas Matemáticos. Neste aten-

dimento podem ser discutidas questões da OBMEP, OBM, OBR, ENEM, IF’S, 

IMO. A proposta é fazer com que os alunos debatam o problema, interpretem-no 

e tentem resolvê-lo. Após as discussões, o professor irá fazer as intervenções 

necessárias e apontar os possíveis questionamentos que direcionam os alunos a 

apresentar uma solução para o problema proposto, pois muitos problemas pos-

suem diversas maneiras de soluções. Após as apresentações de resoluções, o 

professor irá demonstrar as possíveis maneiras de resolver o determinado pro-

blema proposto. O objetivo de trabalhar com problemas é enriquecer a interpreta-

ção, o conhecimento dos símbolos e dos conceitos matemáticos elencados para 

desenvolver as técnicas aplicadas.

Outro atendimento que pode ser apresentado é o de Lógica. Neste AEE é 

possível envolver o lúdico, estimulando assim o raciocínio lógico dos estudantes. 

Muitos sites oferecem problemas e desafios para o incentivo desta habilidade e 

competência – a exemplo o site denominado Racha Cuca, que oferece ativida-

des online, jogos online e desafios que podem ser trabalhados coletivamente ou 

individualmente. Os jogos físicos também fazem parte como ferramentas para 

auxiliar no direcionamento do objetivo do atendimento, tais como: Banco Imobi-

liário, Tangram, Torre de Hanói, Material Dourado, Lego’s, quebra-cabeças, jo-
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gos de memória, damas, dominós, sequências lógicas, cubos de frações, Quest, 

desafios lógicos, Perfil Júnior, Hora do Rush, Super Lince, Pega Pega Tabuada, 

kits de desafios, Cubo Mágico, Ábaco, jogos de trilha, Cilada, Geoplano, Sudoku, 

Resta 1, Lógico, Imagem&Ação, Perfil e muitos outros que podem ser construí-

dos também durante esses atendimentos. Segundo Vygotsky (2004, p. 133), “O 

jogo permite o aluno a desenvolver seu cognitivo, pois estimula a memória e a 

imaginação e com isso promove o crescimento do aluno”, confirmando que este 

tipo de atendimento apresenta grande potencial de desenvolvimento cognitivo. 

Outro atendimento muito estimulante é o de Programação. Este atendi-

mento pode ser desmembrado em dois outros, a fim de ser aplicado para os 

alunos dos anos iniciais – denominado “Iniciação a linguagem de programação” 

– e para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Mé-

dio – denominado “Robótica - Arduíno básico”. O atendimento de Iniciação a 

linguagem de programação pode ser desenvolvido através de uma plataforma 

denominada cod.org, a qual disponibiliza atividades que exploram comandos e 

sequências lógicas e que desenvolvem o conceito de linguagem de programação 

por meio a orientação a objetos. Outra opção também é a linguagem Scratch, 

desenvolvida pelo Media Lab do MIT e está disponível on-line. E o atendimen-

to de Arduíno básico é um atendimento que prioriza os conceitos da eletrônica 

básica fazendo com que os alunos consigam resolver problemas do cotidiano, 

no qual estão inseridos, por meio de conceitos e ações da robótica sustentável, 

podendo desenvolver o conceito de Maker que estimula a criação e produção 

singular de interesse individual. 

Temos também a sugestão de um atendimento de Projetos, este atendi-

mento é de grande importância para o desenvolvimento do conhecimento cientí-

fico. Sua metodologia é esquematizada por meio de divisões de tópicos de aulas, 

a fim de criar um conhecimento linear. Inicialmente, os alunos são levados a com-

preender como podem desenvolver um projeto de pesquisa científica e para isso, 

eles precisam conhecer cada fase do projeto e principalmente a metodologia que 
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irão utilizar a fim de chegar nos resultados finais pretendidos com sua pesqui-

sa. Após os alunos obterem compreensão das fases da pesquisa, eles iniciam 

seus projetos nos quais serão auxiliados por um professor-tutor, de preferência 

da área relacionada com seu tema de pesquisa, o qual ficará responsável por 

direcionar os alunos e sanar suas dúvidas no decorrer das etapas do processo. 

Cabe também ao professor-tutor proporcionar as condições necessárias para o 

aluno acessar o conhecimento científico, seja através de sites, livros, visitas em 

locais de exploração da pesquisa, parcerias com outras instituições e palestras 

de especialistas no assunto/tema da pesquisa.

Outro atendimento que é possível ser aplicado pode ter o tema Caleidos-

cópios. Caleidoscópio é um aparelho óptico formado por um pequeno tubo de 

cartão ou de metal, com pequenos fragmentos de vidro colorido que, através 

do reflexo da luz exterior em pequenos espelhos inclinados, apresentam a cada 

movimento combinações variadas e agradáveis de efeito visual. Por meio deste 

aparelho é possível explorar vários conceitos da geometria e da óptica. Esse 

atendimento pode ser realizado em apenas um semestre utilizando como meto-

dologia a utilização de uma apostila para acompanhamento dos conceitos teóri-

cos e atividades relacionadas às práticas com o caleidoscópio. Além disso, essa 

apostila poderia servir de aporte teórico e pedagógico para outros professores ao 

abordar propostas de trabalho para culminância do atendimento.

Mais uma sugestão de atendimento seria com o tema Geogebra. Este é 

um software livre de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e 

álgebra e possibilita a exploração desses conceitos matemáticos. Com esse apli-

cativo os alunos poderão explorar transformações geométricas no plano, como: 

rotação, translação, reflexão, translação refletida ou reflexão transladada, dentre 

outras. Para a realização desse atendimento é necessário ter a disposição com-

putadores para interação com o sistema, e as aulas podem ser planejadas por 

meio de apostilas semestrais com conceitos e atividades direcionadas.
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O atendimento de Desenho Técnico também pode ser muito produtivo, 

porém é importante verificar que na prática serão necessários materiais de mí-

dia (projetor de slides/data show, computador, lousa digital, quadro branco), e 

Instrumentos de desenho (réguas, esquadros e transferidores). Esses materiais 

e instrumentos precisam estar contidos no planejamento para atender às neces-

sidades didáticas do atendimento. Em sua ementa podem ser descritos os con-

ceitos gerais a serem trabalhados; recursos e normas técnicas; bem como esca-

las, lay-out, métodos de composição e reprodução de desenhos; além de regras 

básicas para desenho a mão livre, projeções, cotas e projetos. A metodologia 

do atendimento pode basear-se em aula teórica expositiva e participativa com a 

problematização dos conteúdos, envolvendo professor e alunos na apresentação 

e discussão dos temas. O encerramento do atendimento pode ser através de 

apresentação de um projeto de desenho técnico, desenvolvido pelos alunos sob 

a orientação do professor mediador.

O atendimento de Origami é uma proposta muito rica, pois com ela é                

possível explorar tópicos da Matemática de forma interdisciplinar. Enquanto o 

professor de Matemática explora os conceitos da geometria para elaboração de 

um sapo de origami, o professor de Biologia poderá explorar a classificação do 

sapo, suas características morfológicas e seu habitat. Dessa forma, o trabalho 

final pode ser explorado por professores de diferentes áreas do conhecimento. O 

objetivo de trabalhar com Origami é estimular os alunos a pensar sobre os concei-

tos de medidas e ferramentas geométricas, calculando ângulos e desenvolvendo 

o raciocínio através de atividade concreta, a fim de proporcionar o aprendizado a 

partir da criatividade fazendo a junção de figuras do dia a dia com a imaginação. 

Para realizar este atendimento são necessários os seguintes recursos: folha de 

papel para dobraduras, régua, tesoura, transferidores e outros materiais didáti-

cos. As aulas poderão ser ministradas através de slides planejados ou tutoriais 

de montagem de origami passo a passo. 
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Outro atendimento que pode ser positivo para o desenvolvimento do cur-

rículo suplementar para os estudantes identificados com Altas Habilidades/Su-

perdotação em matemática é o atendimento com tema e abordagem das De-
monstrações geométricas, pois estimulam e estigam os alunos a desenvolver 

e aplicar as técnicas que aprenderam na vida escolar e a investigarem os con-

ceitos matemáticos, assim como aprimorar o conhecimento sobre a linguagem 

matemática. Também auxilia no desenvolvimento da linguagem natural, assim 

como os alunos podem desenvolver uma prova, uma justificava ou uma própria 

demonstração. Visto que, esta abordagem é pouco ou nunca utilizada na sala re-

gular de ensino, por variados motivos. A discussão de teoremas e atividades que 

envolvem demonstrações geométricas podem ser um enriquecimento curricular 

suplementar para este público (NOGUEIRA, 2020).

Por fim, uma última sugestão de atendimento seria o de Modelagem Mate-
mática, o qual possibilita a ligação entre teoria e prática. Com esse atendimento 

é possível trabalhar com a metodologia de construção de plantas baixas e ma-

quetes, sendo possível explorar os eixos da Geometria (espaço e forma) através 

de cálculos de escalas, ângulos e de outros conceitos geométricos. Os recursos 

para a construção desses modelos podem ser materiais descartáveis: isopor, pa-

pelão, chapas de mdf, e.v.a. garrafas pet, entre outros, contribuindo assim, com 

a conscientização do reuso de materiais descartáveis e consequentemente com 

a preservação do meio ambiente.

Ao iniciar o Atendimento Educacional Especializado aos estudantes com 

Altas Habilidades/Superdotação é primordial fazer um levantamento do material 

necessário para realizar os atendimentos de Enriquecimento Curricular. Por este 

motivo é importante planejar antes cada ação a ser realizada. Materiais didáticos 

como livros, jogos, enciclopédias, mapas, globo e materiais de consumo; equipa-

mentos como lousa digital, mesas para estudo, armários, computadores, impres-

soras, câmeras digitais, filmadoras e outros; devem ser materiais considerados 

para a realização dos atendimentos. Também se faz necessário listar os espaços 
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onde acontecerão estes atendimentos: sala de aula, bibliotecas, sala de tecno-

logia, laboratório de química, física, biologia e outros. Para orientar-se durante 

os semestres é muito relevante elaborar uma ementa referente a cada área de 

Enriquecimento Curricular. Na ementa podem estar contidos os temas das aulas, 

seus conteúdos, metodologias e recursos que serão utilizados nas execuções. 

Contido na metodologia pode ter um cronograma das aulas de cada atendimen-

to para facilitar a elaboração dos planejamentos e estes devem ser flexíveis de 

acordo com o interesse do estudante ou do grupo de estudantes. 

RESULTADOS DOS ATENDIMENTOS DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR  EM  MATEMÁTICA

Os resultados alcançados com a realização dos atendimentos educacio-

nais especializados, tais como: lógica, resolução de problemas matemáticos, 

linguagem de programação, maker, demonstrações geométricas e projetos, fo-

ram positivos. Todos tiveram um objetivo comum que foi incentivar e estimular 

o desenvolvimento de habilidades, como criar estratégias, reflexões e tomada 

de decisão a respeito das etapas a serem seguidas. Os alunos responderam as 

expectativas e algumas vezes até as ultrapassaram, demonstraram originalidade 

para produzir respostas e mostraram que existem diversos modos de conceder 

diferentes respostas a um problema. Com o tempo, eles aperfeiçoaram suas ha-

bilidades e passaram a encontrar mais rápido outras soluções a atividades ante-

riormente propostas, além disso, começaram a investigar outras aplicabilidades 

para o problema ou até mesmo criaram seus próprios problemas de Matemática. 

Na época os atendimentos de Maker (figura 1) e (figura 2) foram desenvolvidos 

com parceiros como o Professor Luiz Fernando Delboni Lomba do IFMS e o 

professor voluntário André Ximenes, além de ministrar os conceitos os parceiros 

também forneciam os materiais necessários para as aulas.
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Figura 1 – Atendimento de Maker 

Fonte: Autor (2017)

Figura 2 – Atendimento de Maker

Fonte: Autor (2019)

Muitos estudantes começavam os atendimentos com muita timidez ou re-

ceio e com o tempo desenvolveram uma relação social com os colegas e profes-

sora, o que fez com que eles se sentissem mais à vontade para debater durante 

os encontros de AEE, expondo seus conhecimentos e esclarecendo algumas 
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dúvidas. Os estudantes com Altas Habilidades em Matemática tendem a não 

gostar de receber a resposta pronta e são persistentes, por isso há que se rea-

lizar um trabalho emocional para que eles possam compreender que o fato de 

aceitar uma intervenção não os faz menos capaz, assim, ao longo do processo, 

eles passam a aceitar a ajuda tanto de colegas quanto da professora orientadora 

do AEE. Arantes (2002) comenta que o professor não deve separar o aspecto 

cognitivo ou racional do emocional ou afetivo, pois segundo a autora, “alunos e 

alunas não deixam os aspectos afetivos que compõem a sua personalidade do 

lado de fora da sala de aula” (p. 75). Em muitos casos os estudantes conseguem 

resolver o problema ou desafio, porém eles esquecem algum detalhe ou conceito 

o que por vezes impede a continuação da resolução do problema.

No atendimento de projetos, os estudantes atingiram resultados criativos e 

surpreendentes que foram construídos a partir da estimulação da autonomia dos 

mesmos. Todo esse processo de enriquecimento do atendimento foi desenvol-

vido através de instruções formais e investigações de conhecimentos científicos 

realizadas pelos próprios alunos sob orientação da professora orientadora do 

AEE. Como já dizia Paulo Freire (2002, p. 21), “ensinar não é transferir conheci-

mento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua constru-

ção”. Este atendimento teve como resultados participações com premiações em 

feiras como a FETEC/MS (figura 4) e um capítulo “Enriquecimento Curricular por 

meio de projeto de pesquisa desenvolvido no Centro Estadual de Atendimento 

Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS)” publicado no 

Ebook “Educação Ambiental nas escolas estaduais de Mato Grasso do Sul” (figu-

ra 3), o capítulo foi um relato de experiência sobre a participação na sua primeira 

feira científica e os desdobramentos de sua participação, e este foi escrito por 

mim, professora Célia Miriam da Silva Nogueira e por Raphael de Souza Flores, 

estudante do Centro na época.
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Figura 3 – Ebook Educação Ambiental nas Escolas de MS.

Fonte: SED/MS (2020)
      

Figura 4 – Premiação FETEC/MS 2019

Fonte: SED/MS (2019)
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Muitos alunos demonstram dificuldade de aceitar perder em um jogo.                   

Para o estudante com AH/SD, essa situação é bastante incomum, já que na 

maioria das vezes costumam ganhar de seus pares, seja por seu próprio méri-

to ou porque personagens incentivadores tendem a facilitar essa vitória. Perder 

um jogo não é indicativo de completo desconhecimento nem de ausência de 

competências e habilidades, entretanto, para o estudante com AH/SD que está 

acostumado a ganhar de seus pares, a perda em um jogo se torna muito mais 

significativa e relevante. Essa dificuldade pode ser comprovada pelos estudos de 

Alencar (2007) quando cita a hipersensibilidade como uma característica socioe-

mocional dos superdotados. Assim que o estudante adquire uma percepção de 

que a perda não o torna desqualificado, ele aprende a lidar com seus sentimen-

tos e frustrações, o que é um indicativo de resultado construtivo.

Apesar das dificuldades encontradas no processo, os resultados obtidos 

com os atendimentos de enriquecimento curricular suplementar são altamente 

satisfatórios. Os alunos participaram de Maratonas de Programação organizadas 

pela UCDB no ano de 2018 e 2019 (figura 5) e também desenvolveram jogos 

de trilhas (figura 6) que criaram as suas próprias questões matemáticas, assim 

como criaram HQ’s com temas específicos de matemática. Em geral, a assidui-

dade dos estudantes e a participação dos mesmos nos encontros demonstra-

ram um profundo interesse em receber o Enriquecimento Curricular suplementar              

oferecidos nos atendimentos. 
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Figura 5 – Maratona de Linguagem de Programação 

Fonte: SED/MS (2018)

Figura 6 – Jogo de Tabuleiro criado pelos estudantes

Fonte: Autor (2018)

Quanto às minhas expectativas como educadora, pretendo aprofundar mais 

meus conhecimentos sobre Educação Especial e em específico no Atendimento 

Educacional Especializado de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação. 
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Principalmente dentro da temática das possíveis metodologias a serem aplicadas 

nas aulas de Matemática a fim de sempre melhorar o atendimento e buscando 

aprofundamento na compreensão dos objetivos do AEE.
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INTRODUÇÃO

Muitas são as significações atribuídas às Altas habilidades/superdotação. 

A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) denominou como por-

tadores de altas habilidades / superdotados “os educandos que apresentarem 

notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes as-

pectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral; aptidão acadêmi-

ca especifica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento 

especial para artes e capacidade psicomotora.” (BRASIL, 2006, p.12).  

Segundo as  Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2001, p. 2), os educandos com altas habilidades/superdotação 

são “aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, levando-os a 

dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.”  Bem como, segundo 

o documento “Os saberes e práticas da inclusão - Altas Habilidades/Superdota-

ção”. 

Em consonância com a temática, este trabalho visa apresentar o Programa 

de Iniciação Científica (PIBIC-Jr) ciclo 2019, promovido pela Secretaria de Es-

tado de Educação (SED), em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB), por intermédio da Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial 

(COPESP), que incentiva e apoia a política de Iniciação Cientifica desenvolvido 

pelas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa para a promoção e participação de 

estudantes do ensino fundamental e médio em atividade de pesquisa cientifica e 

tecnológica.

Para contextualizar a pesquisa, é válido apresentar ambas instituições 

CEAM/AHS e UCDB, bem como o PIBIC JR, afim de esclarecer melhor o papel 

do tutor neste trabalho, portanto ao longo deste relato, será esclarecido como foi 

realizada esta ação. 

https://pedagogiaaopedaletra.com/despertando-a-inteligencia-e-afetividade-no-processo-de-ensino-aprendizagem/
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CONTEXTUALIZANDO A AÇÃO 

O Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/ 

Superdotação (CEAM/AHS) criado pelo Decreto SED nº 14.786 de 24 de julho de 

2017 (MATO GROSSO DO SUL, 2017) faz a identificação, acompanhamento e 

atendimento educacional especializado (AEE) para os alunos altas habilidades/

superdotação (AH/SD). Está localizado no município de Campo Grande, no Es-

tado do Mato Grosso do Sul. Conforme a Deliberação CEE/MS 9367, de 27 de 

setembro de 2010:

Art. 1º Considera-se Atendimento Educacional Especializado – AEE o 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organi-
zados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplemen-
tar à formação dos educandos no ensino comum. Art. 2º O AEE é parte 
integrante do processo educacional e tem como função complementar 
ou suplementar a formação do educando por meio da disponibilização 
de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as 
barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento 
de sua aprendizagem. Parágrafo único. Recursos de acessibilidade na 
educação escolar são aqueles que asseguram condições de acesso ao 
currículo, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógi-
cos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de co-
municação e informação, dos transportes e dos demais serviços. (MATO 
GROSSO DO SUL, 2010, p. 02)

Nesta vertente, o CEAM/AHS oferece em seu AEE o enriquecimento cur-

ricular pautado na Teoria Triádica de Enriquecimento Curricular de RENZULLI 

(2004): Tipo I (atividades exploratórias gerais em diferentes áreas do conheci-

mento), Tipo II (métodos e técnicas para desenvolver projetos de pesquisa) e 

Tipo III (formação de investigadores de problemas reais com a utilização de me-

todologias de pesquisas).

Resumidamente o Tipo I, representa atividades de exploração geral a 
respeito de uma variedade de assuntos, etc.; o Tipo II constitui-se por 
atividades que ofereçam métodos e técnicas diferenciadas em relação 
a determinado assunto; o Tipo III, seriam as atividades investigativas de 
problemas reais, individuais ou coletivas, em que o aluno assume o papel 
de investigador (FREITAS, 2012, p.49).
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A sugestão de suplementação no atendimento educacional especializado 

(AEE) está explanada nas Diretrizes do MEC, com base teórica de Renzulli e 

Reis (1985) que desenvolveram o modelo “Triádico de Superdotação”, definindo 

três grupamentos básicos para que uma pessoa possa ser identificada com al-

tas habilidades/superdotação: capacidade geral e/ou específica acima da média, 

elevados níveis de comprometimento com a tarefa e elevados níveis de criativi-

dade. Bem como, na Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1994). 

Deste modo, no ano de 2019 a Equipe Técnica do CEAM/AHS realizou o 

acompanhamento de tutoria com os participantes do PIBIC Jr, com o objetivo de 

acompanhar de perto o desenvolvimento desses estudantes no contexto da Uni-

versidade e da pesquisa, oportunizando o enriquecimento curricular, apoiando 

os professores orientadores e acompanhando os estudantes no aprendizado do 

desenvolvimento de pesquisa científica.

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), por meio do Programa de 

Iniciação Científica Júnior (Pibic Jr), tem o objetivo de encorajar os estudantes 

e disseminar o interesse pela educação superior. Para tanto, por meio do pro-

grama, os estudantes tem contato com a infraestrutura da universidade e com 

alguns professores, podendo vislumbrar de como é a vida acadêmica e se sentir 

motivados a ir em busca de uma formação superior e da pesquisa. Para tanto o 

programa conta com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq).

ATRIBUIÇÕES DO TUTOR E DO ESTUDANTE NO PIBIC JR

Para definir as diretrizes de atribuições dos tutores e estudantes partici-

pantes do PIBIC JR/ UCDB, afim de favorecer o desenvolvimento dos projetos 

de pesquisa que serão realizados pelos estudantes selecionados, foi elabora-

do anteriormente à execução da ação, um documento orientador estabelecendo 

normas e regras ao longo do processo.



79

EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRÁTICAS E DESAFIOS – VOLUME I

 Do mesmo modo, para que este trabalho ocorra de forma coesa, faz-se 

necessário um tutor, para mediar esta ação e aproximar o estudante com os do-

centes da universidade. Para tanto é válido explanar a função deste tutor. 

Quadro 1 – Atribuições do tutor 

ATRIBUIÇÕES DO TUTOR

•	 Auxiliar o estudante na aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem 
como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decor-
rentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa, no 
cumprimento das 4h de atividades no CEAM/AHS;

•	 Supervisionar diretamente as atividades desenvolvidas pelo estudante em loco;

•	 Zelar pelo cumprimento do Plano de Trabalho exigido pelo programa ao estu-
dante, que deverá registrar e cumprir os protocolos do projeto;

•	 Orientar na elaboração do relatório, usando metodologia cientifica;
•	 Repassar a coordenação as situações diversas, e mediar a comunicação entre 
CEAM/AHS – ESTUDANTES – UCDB (satisfação, insatisfação, dificuldades, entre 
outros); 

•	 Fazer o reconhecimento do relatório individual do estudante para melhor acom-
panhá-lo baseado no seu perfil;

•	 Desenvolver novas práticas e experiências pedagógicas no âmbito do curso;

•	 Desenvolver ações que procurem integrar o ensino, a pesquisa e a extensão;

•	 Identificar e auxiliar o estudante em suas dificuldades, apoiando a autoconfian-
ça do estudante;

•	 Avaliar o processo e o conteúdo (resultados alcançados);

•	 Estar atento aos problemas individuais do estudante.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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Este tutor é um membro técnico do CEAM/AHS que faz o acompanhamen-

to do estudante com AH/SD na universidade. 

Em seguida, será exposto no quadro 2 os deveres e responsabilidades dos 

estudantes selecionados para participar do programa de iniciação científica. 

Quadro 2 – Atribuições do estudante do PIBIC JR

ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE 

•	 Reconhecer o projeto de pesquisa;

•	 Manter um bom rendimento no projeto, comprovado pelo relatório supervisiona-
do pelo tutor/CEAM;

•	 Participar ativamente das atividades específicas do programa;

•	 Identificar o Plano de Trabalho, em suas etapas exigidas;

•	 Conscientizar-se do comportamento ético no ambiente acadêmico; 

•	 Relatar no caderno de campo, diariamente, as atividades realizadas nos encon-
tros UCDB/CEAM;

•	 Justificar as ausências aos envolvidos no PIBIC, previamente.

•	 Compreender claramente os objetivos e as etapas metodológicas das pesqui-
sas;

•	 Solicitar auxílio, sempre que houver necessidade, aos tutores do CEAM/AHS;

•	 Não se ausentar do local de encontro sem justificativa prévia, e de forma recor-
rente;

•	 Acompanhar as informações na plataforma do PIBIC.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

 Como explanado, observa-se que tanto tutor quanto estudantes tem suas 

atribuições a serem seguidos, para que o trabalho tenha êxito, e consiga firmar a 

parceria entre o centro (CEAM/AHS) e a universidade (UCDB). 
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SUJEITOS

No ano de 2019 o Centro contou com a participação de 29 estudantes do 

Ensino Médio participantes do PIBIC-Jr, todos eles frequentes no AEE do CEAM/

AHS, escolhidos e divididos por área de interesse, com o intuito de potencializar 

as habilidades e interesses específicos na ciência e tecnologia.

LOCAL 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), bloco B – Laboratório térreo 

informática; bloco C - Laboratório térreo informática, bloco L – Laboratório piso 

superior (esquerdo) e bloco D Laboratório térreo. 

RELATO DA PRÁTICA 

Nos dias 19 e 20 de março de 2019, na cidade de Campo Grande (MS), os 

estudantes do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habili-

dades/Superdotação (CEAM/AHS), participaram da apresentação, seleção e 1º 

reunião do PIBIC JR. 

 Na semana posterior foi apresentado aos estudantes as atribuições do tutor 

e do estudante, antes de encaminhá-los aos laboratórios do projeto. Em segui-

da, cada estudante foi direcionado e apresentado ao seu orientador. Também foi 

apresentado o acompanhamento do tutor no PIBIC para o docente da universida-

de, com a permissão de eventuais permanências em sala durante os encontros. 

Os estudantes foram orientados quanto a postura acadêmica dentro da 

Universidade e ao se direcionar aos colegas e orientadores, pois os mesmos es-

tão representando o Centro e é de fundamental importância prover uma postura 

adequada ao ambiente ao qual estão inseridos. Os estudantes foram orientados 

a recolher o visto de presença de cada encontro, o qual deverá ser feito no cader-

no entregue pela coordenação do CEAM/AHS. Também foi entregue juntamente 

com o caderno um breve currículo do professor orientador do programa PIBIC – 

JUNIOR.
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Para trabalhar com os 29 estudantes, eram disponíveis 4 professores orien-

tadores que comandavam o projeto, sendo uma professora da área de humanas 

(A Responsabilidade das Empresas na Proteção de Dados), um professor da 

área de exatas (Visão Computacional), uma docente da área biológica (Identifi-

cação de Bactérias em queijos artesanais) e um professor da área da bio-saúde 

(Gestão e manejo de águas em tratamentos em padrões geotécnicos) 

Quadro 3 – Distribuição do plano de trabalho do PIBIC JR

Professor Unidade (curso) Título do Plano de Trabalho

Professor A Direito 
A Responsabilidade das 

Empresas na Proteção de Dados

Professor B
Engenharia 
mecatrônica 

Visão Computacional

Professor C Veterinária e biologia 
Identificação de Bactérias

 em queijos artesanais

Professor D Bio-Saúde 
Gestão e manejo de águas

 em tratamentos em 
padrões geotécnicos

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

 O acompanhamento dos estudantes com AH/SD no PIBIC JR era feito por 

meio de relatório parcial, preenchidos pelos alunos como na imagem 1, bem 

como relatórios semanais e semestrais dos tutores. 
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Imagem 1 – Relatório do PIBIC JR

RELATÓRIO PARCIAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1. Identificação

1.1 Título do Plano de Trabalho: 

1.1.1. Nome do Orientador: 

1.2 Nome do Acadêmico: RA: 

1.3 Unidade (curso): 

2. Resumo das Atividades Realizadas

3. Principais Resultados (Apresentação e Discussão)

4. Artigos Submetidos, Aceitos e Publicados (Referente ao Plano de Trabalho)

5. Atividades Complementares (Participação em Eventos, Cursos, Oficinas)

6. Alterações na Proposta Original

Campo Grande, __ de ____________ de 201_.

__________________________

Nome orientador (a)

______________________________________

Nome acadêmico (a)

Fonte: Elaborado pela UCDB, 2019.
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Assim, com o intuito de despertar a vocação científica e incentivar novos 

talentos entre estudantes com AH/SD que cursam Ensino Médio, mediante sua 

participação em projetos de pesquisa, preparando-os para o ingresso na gradua-

ção, o PIBIC JR está contribuindo para o desenvolvimento de pesquisador, par-

tindo do princípio científico e educativo, para a construção do conhecimento. Pois 

conforme Demo (2000), “pesquisa não pode reduzir-se ao estereótipo acadêmico 

da sofisticação e da atividade especial”. 

 Portanto, a Teoria dos Três Anéis e o Modelo Triádico de Renzulli (2004), 

beneficiam apreender que o PIBIC é uma atividade extracurricular com caracte-

rísticas do Tipo II e III, como aqui sugerimos nesta pesquisa. Contudo, limitado 

de acordo com o Modelo Triádico de atividades propostas por Renzulli, por não 

ser tão emancipatório do ponto de vista da expansão do conhecimento criativo e 

motivação com a tarefa, para o estudante bolsista

CONCLUSÃO

Conclui-se que os estudantes participantes tiveram a oportunidade de rea-
lizar estudos futuros nas áreas de interesse e AH/SD dos mesmos. 

Para o alcance das três etapas propostas na teoria, o PIBIC Jr desenvol-
vido com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), possibilitou promover a 
análise crítica de experiências e formulações teóricas no campo da cientificidade 
sob os diferentes campos do conhecimento.

Mas para que tudo isso fosse objetivado com sucesso, é válido ressaltar a 
importância do valor do tutor neste processo de inclusão dos estudantes com AH/
SD no programa PIBIC JR. 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento é a base fundamental para qualquer indivíduo exercer sua 

cidadania, dentre seus direitos e deveres. Por isso, a educação especial/inclu-

siva8 é elemento de suma importância no desenvolvimento da formação cidadã, 

atrelada aos outros recursos de ensino como o PEI (Plano Educacional Indivi-

dualizado) e atividades que contemplam as necessidades dos alunos com defi-

ciência e que o mesmo emerge como um componente que serve de instrumento 

complementar nesse processo.

Nesse momento, ampliamos a nossa compreensão do quão importante 

quanto vivenciar uma pedagogia inclusiva na escola é reconhecer que a inclusão 

não se refere tão somente a pessoas com necessidades educacionais especiais, 

mas também ao ambiente que ela está inserida e consequentemente a socieda-

de como um todo.

De certa forma, tal pedagogia refere-se, em sua essência e legitimidade a 

educação e as relações que a constitui. Pois a educação é um direito de todos, 

e todos nós somos, por natureza, inacabados. Isto nos traz, inescusavelmente, 

sempre a necessidade de sermos incluídos em algum momento e em algum lu-

gar (CUNHA, 2015).

Como objetivo desse estudo e na função de Auxiliar Pedagógico Especiali-

zado (APE)9 buscamos relatar as estratégias pedagógicas para potencializar as 

aprendizagens dos estudantes e aproximar a turma deles se tornou um elemento 

fundamental e ficamos diante do desafio de incluir os alunos na escola e em ou-

tros ambientes de conhecimento. Sendo assim, elaboramos estratégias pedagó-

8 [...] a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 
etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os re-
cursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas 
turmas comuns do ensino regular. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de eqüidade formal ao contextualizar 
as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL,2008).
9 Termo correntemente utilizado de desígnio de função na Rede Municipal de Ensino do 
município de Campo Grande/MS.
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gicas de atividades práticas diversas.

Inclusive este estudo baseou metodologicamente na pesquisa documental, 

qualitativa e descritiva, por meio de material científico, legislações, bem como 

documentos oficiais estatais e relato de experiências dos autores quanto suas 

práticas pedagógicas no contexto escolar.

Assim, proporcionamos aos alunos situações desafiadoras, habilidades, 

estimulando a curiosidade e valorizando as suas potencialidades na aprendiza-

gem.
 

DESENVOLVIMENTO

Breve histórico da educação especial

Para compreender a educação especial na atualidade é importante tam-

bém compreender os marcos históricos desse processo de inclusão social da 

pessoa com deficiência, uma vez que houve grandes mudanças ocorridas ao lon-

go dos anos. A sociedade passou e vem passando por diversas transformações 

no tratamento à pessoa com deficiência, de abandonados ou mortos, chegando 

ao processo de inclusão na sociedade atual. 

Em Atenas, na Grécia Antiga com o homem ligado à pólis, a maior virtude 

consistia na capacidade de governar, na boa argumentação, na filosofia e na con-

templação. Só podia sobreviver aqueles que se ajustassem a essas condições. 

Assim, nesta sociedade antiga era comum o infanticídio e o extermínio de crian-

ças com deficiência. Aquele indivíduo com algum tipo de deficiência acabava por 

tornar-se um empecilho, um peso que devia ser abandonado e relegado à própria 

sorte, Guhur (1992).

Quanto aos romanos à postura quanto à deficiência também era de dis-

criminação, preconceito e desprezo. Garcia (2011) “na Roma Antiga, tanto os 

nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam 

com algum tipo de deficiência”. 
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A sociedade romana considerava inútil a existência de deficientes e pior 

considera-os descartáveis, defendendo a ideologia de sacrificar, ou deixar a mer-

cê da sorte, porque muitas vezes deixavam essas crianças em lugares de extre-

mo perigo, como lugares em que viviam animais selvagens, famintos, com isso, 

acabavam por devorar essas crianças, outros as colocavam em rios ou em luga-

res considerados sagrados e as abandonavam. 

Em Roma, também não se reconhecia valores em crianças “defeituosas”, 

mas havia um outro recurso além da execução que era o de abandonar as crian-

ças nas margens dos rios ou em locais sagrados para serem recolhidas por famí-

lias da plebe. (NEGREIROS, 2014 p.15)

Na transição do feudalismo para o capitalismo, já na Idade Moderna, per-

cebeu-se que na sociedade em geral havia um empenho para transformar todos 

os homens (deficientes ou não) em trabalhadores, em mão de obra “livre” e as-

salariada. 

Prática mencionada até mesmo por pensadores como Marx em O Capital, 

acerca do emprego de “idiotas” no interior das manufaturas, ao mencionar que 

“realmente, em meados do século XVIII, algumas manufaturas empregavam de 

preferência indivíduos meio idiotas em certas operações simples que constituíam 

segredos de fabricação” (MARX, 1980, p. 414). 

Coménio (1976), ainda no século XVII, observa-se a defesa da educação 

dos “débeis mentais” para inserção na vida social, no trabalho e até mesmo na 

obediência dos princípios morais e éticos da sociedade burguesa.

A escola de surdos fundada em 1760, em Paris, caracterizada como                        

internato, também se preocupava com a liberação dos surdos para o trabalho. 

Os deficientes mentais seguem o mesmo exemplo. Embora atendidos em hos-

pícios ou “escolas ligadas” aos hospitais, aqueles que apresentavam mínimas 

condições eram levados a responder às exigências do processo produtivo (BUE-

NO,1993).
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Os registros históricos, realizados por Bueno (1993), mencionam que a 

educação das crianças surdas ainda no século XVII e início do século XVIII era 

realizada por preceptores. Os cegos, nos séculos XVI e XVII, de acordo com os 

registros de Bueno (1993), eram desassistidos e abandonados à própria sorte ou 

eram segregados em asilos e instituições de abrigo, que, apesar dos cuidados 

recebidos nesses espaços, de nada auxiliavam para mudar sua condição de su-

jeição e inferioridade. 

Para Rogalski (2010), os períodos pós-guerra, Primeira Guerra Mundial – 

1914 a 1918 – e Segunda Guerra Mundial – 1939 a 1945 – deixaram muitos 

feridos, tornando-se deficientes. O autor afirma que os feridos de guerra, uma 

vez reabilitados, voltariam a produzir. Ao redor deles, foi surgindo uma legião 

multidisciplinar de defensores de seus direitos. Eram cidadãos que se sentiam, 

de algum modo, responsáveis pelos soldados que tinham ido representar a pátria 

no front, há décadas. Apesar de danos e perdas, o saldo foi positivo (ROGALSKI, 

2010).

Anos mais tarde, conforme já mencionamos, temos a Declaração de Sala-

manca (1994), documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação 

Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer dire-

trizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais 

de acordo com o movimento de inclusão social. 

As crianças com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 

escola regular, que deverá acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na 

criança, capaz de satisfazer a tais necessidades (DECLARAÇÃO DE SALAMAN-

CA, 1994).

É evidente que tais movimentos internacionais pressionam o Estado 

brasileiro ainda que tais processos demandam um tempo que envolve as disputas 

de poderes do âmbito político e social.

Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Edu-

cação Inclusiva (PNEEPEI) reafirmava a educação especial como modalidade de 
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educação escolar que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino 

(BRASIL, 2008), resgatando o sentido da educação especial expresso na Cons-

tituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Desse modo, a Política deixa claro 

que a educação especial “[...] realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo 

de ensino aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular” (BRASIL, 2008).

Já em 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRA-

SIL, 2015) que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi criada e avança na ci-

dadania das pessoas com deficiência ao tratar de questões relacionadas a aces-

sibilidade, educação e trabalho e ao combate ao preconceito e à discriminação.

Neste estudo é fundamental analisar as políticas públicas da educação es-

pecial em Mato Grosso do Sul, pois acompanhamos os avanços das lutas sociais, 

visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade 

e de oportunidade para todos os estudantes, tal perspectiva é muito relevante.

Políticas públicas da educação especial em Mato Grosso do Sul

A adoção de política para a educação especial iniciou-se oficialmente em 

Mato Grosso do Sul, a partir de 1981, por meio de Decreto Estadual que criou 

o Centro Regional de Assistência Médico-Psicopedagógico e Social - CRAMPS, 

composto por duas equipes multidisciplinares: o Serviço de Atendimento Preco-

ce - SEAPRE e o Serviço de Atendimento aos Distúrbios de Aprendizagem - SE-

DEA. Paralelamente, foi criada a Diretoria de Educação Especial. Essa Diretoria 

tinha como objetivo a implementação da política de educação especial no estado 

(SED, 2019).

A partir da década de 1990, a Secretaria de Estado de Educação implantou 

por intermédio de Decreto Estadual em Campo Grande e em mais treze municí-

pios do estado, as Unidades Interdisciplinares de Apoio Psicopedagógico - UIAP. 

Essas unidades tinham como objetivo prestar apoio educacional às escolas da 

rede estadual de ensino, descentralizando o atendimento (SED, 2019).
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Em 1997, foi criado o Centro Integrado de Educação Especial (CIEESP), 

em substituição às Unidades de Apoio à Inclusão do Portador de Necessidades 

Especiais (UIAPs), por meio do Decreto Estadual, com o objetivo de “identificar, 

acompanhar e encaminhar os estudantes a setores especializados”, tanto para 

o próprio Centro, como para outros serviços oferecidos por instituições especia-

lizadas (SED, 2019).

Outro marco na história da Educação Especial no Estado ocorreu com a 

criação dos Núcleos de Educação Especial – NUESPs, em substituição às Uni-

dades de Apoio à Inclusão do Portador de Necessidades Especiais, em todos os 

municípios, conforme Decreto Estadual de 2011 (SED, 2019).

A Secretaria de Estado de Educação criou o Centro Estadual de Educação 

Especial e Inclusiva – CEESPI, em 2009, sob o Decreto Estadual e regulamen-

tou seu funcionamento, o qual era vinculado diretamente à Coordenadoria de 

Educação Especial - COESP. Este Centro foi criado com a finalidade de prestar 

atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência e de pos-

sibilitar formação continuada aos profissionais da educação nas diferentes áreas 

da educação especial e inclusiva (SED, 2019).

O CEESPI em sua organização inicial contava com dois núcleos especí-

ficos, dentre eles: o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação 

– NAAHS e o Núcleo de Educação Especial – NUESP. O CEESPI passou por 

reorganização, até mesmo porque as demandas existentes em 2009 são diferen-

tes das atuais, em decorrência da amplitude que o trabalho desenvolvido tomou 

(SED, 2019).

Hodiernamente o CEESPI conta com: Núcleo de Educação Especial – 

NUESP, Núcleo de Inserção e Acompanhamento da Pessoa com Deficiência no 

Mercado de Trabalho, Núcleo de Acompanhamento Especializado, Núcleo da 

Classe Hospitalar, Núcleo de Apoio à Família e Núcleo da Sala de Apoio Pedagó-

gico, regulamentado no Decreto Estadual (SED, 2019).
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Em 2017, ocorreu a implantação das Salas de Apoio Pedagógico em subs-

tituição às brinquedotecas já existentes, atendendo estudantes do 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental, com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade – TDAH, dislexia, discalculia, disortografia ou com múltiplas repe-

tências (considerando pelo menos dois anos de reprovação) (SED, 2019).

Além de todos os serviços prestados pelos Núcleos que compõem o CEES-

PI, a Educação Especial no Estado de Mato Grosso do Sul ainda conta com ou-

tros cinco Centros sendo eles: 

1. O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimen-

to às Pessoas com Surdez - CAS/MS, (SED, 2020).

2. O Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual - CAP-DV/ MS é um 

projeto da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (MEC), 

cujo objetivo é garantir aos deficientes visuais o acesso a um ensino de qualida-

de, por meio de materiais de apoio pedagógico e suplementação didática (SED, 

2019).

3. O Centro de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação – CEADA, 

tendo como mantenedora a Secretaria de Estado de Educação - SED, na moda-

lidade de Educação Especial, (SED, 2019). 

 4. O Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar e Educacional ao Estudante 

com Transtorno do Espectro Autista – CEAME/TEA, (SED, 2018). 

5. O Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilida-

des/Superdotação (CEAM/AHS), criado em 2017 quando o NAAHS (Núcleo de 

Atividades de Altas Habilidades/Superdotação) passou a ser um Centro gerido 

pedagógico e administrativamente pela Coordenadoria de Políticas para a Edu-

cação Especial (SED, 2019). 

No entanto, apesar da referida estrutura, sem dúvida temos muito a avançar 

na inclusão escolar desses discentes, de forma a proporcionar sua permanência 

na escola, combatendo atitudes excludentes adotadas por uma pedagogia que 

não considera as diferenças e a diversidade presentes na escola (SED, 2019).
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Com as legislações em vigor no âmbito estadual de atendimentos as pes-

soas com necessidades especiais, Campo Grande – MS disponibiliza instituições 

para atendimento das pessoas com deficiência.

Educação especial em Campo Grande - MS

Primordialmente em Campo Grande, desde 1957, o Instituto Sul-mato-  

grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” - ISMAC, tendo como autor da página 

do ISMAC, José Aparecido da Costa, é um espaço onde a pessoa deficiente vi-

sual encontra oportunidades favoráveis ao seu desenvolvimento integral. (COS-

TA, 2021).

Ademais no dia 10 de Junho de 1967, foi fundada a APAE (Associação dos 

Pais e Amigos dos Excepcionais) em Campo Grande - MS, bem como, elaborar 

o seu primeiro estatuto e eleger a primeira diretoria (APAE, 1967).   

Outrossim, a Associação Juliano Varela foi fundada em 28 de janeiro de 

1994, com o objetivo de promover programas para o pleno desenvolvimento de 

pessoas com Síndrome de Down. Após 27 anos de experiência no cuidado de 

pessoas especiais, atendemos usuários com espectro autista, microcefalia e ou-

tras deficiências intelectuais (ASSOCIAÇÃO JULIANO VARELA, 1994).   

Em consonância com o PNE (Plano Nacional de Educação) de 2014                

(BRASIL, 2014) foi elaborado o PME (Plano Municipal de Educação) 2015,                  

sendo decenal, dessa forma, a modalidade educação especial se organiza no 

município de Campo Grande/MS, consoante as normas próprias de cada sistema 

de ensino nas diferentes esferas administrativas (CAMPO GRANDE, 2015).  

Considerando o PME, a Semed (Secretaria Municipal de Educação)                    

propõe a resolução 188 (CAMPO GRANDE, 2018), sobre a inclusão dos alunos 

público-alvo da educação especial na rede municipal de ensino de Campo Gran-

de - MS. A educação especial perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional especializado, disponibilizando os serviços e 
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recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e professores quanto à 

utilização nas turmas comuns do ensino regular (CAMPO GRANDE, 2018).

Assim a Divisão da Educação Especial (DEE) de Campo Grande – MS tem 

por competência disseminar a Política Nacional da Educação Especial na pers-

pectiva da Educação Inclusiva, nos diversos segmentos da SEMED, nas escolas 

municipais e nas EMEIs, evidenciando-lhe o caráter transversal propondo ações 

que assegurem o acesso, a permanência, a aprendizagem e inclusão do aluno 

público-alvo da educação especial matriculado na REME (CAMPO GRANDE, 

2021).

Para tanto, da mesma forma que a busca a educação como um todo, a 

educação especial também perpassa por um processo de desenvolvimento que 

é perene. Logo, para que a educação com as crianças com deficiências se efe-

tive consideramos primordial os relatos que se seguem dos autores com suas 

respectivas experiências na prática pedagógica.

Relato de experiências com docente com Transtorno do Espectro               
Autista

Profissional APE (Auxiliar Pedagógico Especializado) em uma escola pú-

blica municipal de Campo Grande – MS, acompanhante pedagógico do aluno 

com autismo vem por meio deste relato trazer as experiências contempladas 

na prática de ensino que tiveram êxito em busca de uma educação inclusiva de 

qualidade.

O aluno tem como suporte um auxiliar, o principal objetivo do auxiliar peda-

gógico especializado (APE)10 é atuar também nos espaços físicos das unidades 

de ensino para viabilizar o acesso aos alunos público-alvo da educação especial 

aos conhecimentos e conteúdos curriculares por meio da adequação de ativida-

des didático-pedagógicas e da disponibilização de recursos de acessibilidade 

10 Termo correntemente utilizado de desígnio de função na Rede Municipal de Ensino do 
município de Campo Grande/MS.
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referentes aos alunos que atender no período de trabalho (CAMPO GRANDE, 

2018).

Como APE o trabalho pedagógico com o aluno TEA (Transtorno do Espec-

tro Autista) envolvem as seguintes estratégias:

 Iniciamos com a anamnese com a família. Essa troca de informações acer-

ca do aluno vem corroborar na construção PEI (Plano Educacional Individualiza-

do) que é específico para o aluno.

Assim, o PEI auxilia o currículo oficial, especificando e estruturando o tipo 

de atividade e apontando qual apoio profissional é conveniente para um estudan-

te com TEA, de modo que, com isso, não haja limite, ao contrário, haja estímulo 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, Glat (2012) faz as seguintes ponderações:  
 
Somente planejamentos educacionais que se estruturem a partir da pers-
pectiva da diferenciação, onde a individualização forma a base da atua-
ção pedagógica, podem responder às necessidades de tais educandos, 
quer seja no contexto inclusivo ou em situações de escolarização espe-
cializada. Individualização é aqui entendida como uma ação contextuali-
zada, que considera a proposta escolar para todos os alunos, mas busca 
alternativas de aprendizagem para aqueles que requerem alguma espe-
cificidade nos processos de ensino e aprendizagem (GLAT, 2012, p.3). 

Como recursos visuais das atividades são disponibilizados imagens                         

coloridas e ou/preto e branco facilitando a compreensão e entendimento do aluno 

sobre o que será estudado. Neste primeiro momento o aluno autista precisa de 

imagens reais e com o tempo fazemos a transição do real para a imagem

Ainda fazem parte do material de apoio pedagógico o quadro de rotina;                

o calendário móvel; materiais concretos como: números e letras móveis, tabela 

de números/quantidade, imagens/palavras para pareamento.
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Figura 2 – Uso dos materiais concretos em aula.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Incluem-se ainda o uso do tablete com jogos pedagógicos para facilitar a 

compreensão e aprendizagem do aluno.

Neste contexto, no ano de 2018, ao assumirmos como APE, em uma turma 

do 5º ano, com faixa etária entre 9 a 11 anos de idade, de uma escola pública 

municipal, nos deparamos com aquele que seria o nosso foco de atenção no de-

correr daquele ano: uma criança diagnosticada com TEA, estudante da referida 

turma e com 13 anos de idade. 

Resolvemos elaborar ações para comprometer a escola para inclusão edu-

cacional e pessoal do aluno. Esta postura visou fornecer aos alunos uma gama 

de informações claras acerca do TEA e, por consequência, do comportamento do 

colega em sala de aula.  

A partir disso, pudemos também refletir sobre todas as questões que envol-

vem a inserção das pessoas com necessidades especiais na escola e em todos 

os lugares da sociedade.

Diante dessas informações e das colocações da turma, resolvemos criar 

algumas estratégias pedagógicas – entre as quais o projeto: Meu Amigo Vinícius. 

Esse trabalho visava fornecer aos alunos uma gama de informações claras acer-
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ca do TEA e, por consequência, do comportamento do Vinícius em sala de aula. 

A partir disso, poderiam refletir sobre todas as questões que envolvem a inserção 

das pessoas com necessidades especiais na escola e em todos os lugares da 

sociedade.

Relato de experiência com docente com paralisia cerebral

Partindo de uma educação que contempla a todos, dentro da perspectiva 

da inclusão acompanhei no ano de 2018 na escola estadual Profª Flavina Maria 

da Silva na cidade de Campo Grande MS, um estudante com paralisia cerebral 

sem oralidade que apresentava diagnóstico Cid 10 G80. Sendo assim esse es-

tudante apresentava espasticidades que impediam seus movimentos autônomos 

devido a rigidez muscular que se alterava na dinâmica das interações sociais.

Então analisando o conceito de que o movimento faz parte de uma cultura 

em que o homem se humaniza, a partir das ações que interferem na sociedade, 

com inter-relações que produzam significados, é imprescindível que estudantes 

com paralisia cerebral possam ser incluídos de forma integral para isso (GODOY, 

1999).

Porém as aulas de Educação Física ao qual estuda a motricidade se torna-

vam grandes desafios, pois como adaptar aulas para um estudante que apresen-

tavam tamanhas limitações motoras. Então seguindo o currículo da escola eram 

adaptados para ele práticas sobre higiene, alimentação por meio de imagens e 

treinamentos para realização de pinça para escrita e trabalhos para manutenção 

de sua postura, enquanto seus colegas jogavam na quadra. 

Pensando em descolonizar o currículo e inclui-lo propus ao professor da 

turma com base na fenomenologia realizar o jogo com a turma em que os es-

tudantes teriam que jogar utilizando “posições inabituais do corpo” (MERLEAU-

-PONTY, 1994, p.276), como por exemplo chutar apenas com a canela no futebol 

e no handebol segurar a bola com os punhos e com isso faze-los compreender 

o outro. 
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Em um segundo momento modificamos a regra do jogo utilizando duas               

bolas em que uma delas deveria ficar no colo do estudante com (PC) e quando 

este jogasse a bola ao chão o jogo parava e seus colegas tinham que avançar 

ele até onde a bola jogada parasse, em direção ao campo adversário, sendo que 

a sua chegada a área era considerado gol e com isso foi flexionado a linguagem 

motora sem diferenciação e categorizações no currículo (MANTOAN, 2003).

RESULTADO E DISCUSSÃO

Vale ressaltar que estamos vivendo um momento de ajustar as necessi-

dades dos profissionais da educação às necessidades dos alunos. Assim, com 

autonomia, efetivar que o aluno seja o sujeito da aprendizagem e que o professor 

auxiliar tenha metas e objetivos com o aprendiz da educação especial. 

Também grandes significados foram transmitidos. O primeiro é sobre a                      

importância de descolonizar o currículo por meio da Educação Física cultural 

que luta que contra as desigualdades causadas pela hegemonia de práticas euro              

estadunidenses, utilizando-se para isso a linguagem pós-estruturalista que am-

plia ao significante a possibilidade de vários significados (NEIRA, 2019). 

Com base na inclusão podemos dizer que o signo sozinho não produz lin-

guagem e assim o estudante que não é incluído, estando sozinho também não 

produz essa linguagem e, portanto, é necessária sua inclusão para que se com-

plete o sentido da Educação Física na área da comunicação motora não verbal 

(NUNES, 2006).   

Portanto, essas experiências nos trouxeram  à tona que podemos fazer a 

diferença com as práticas pedagógicas com os alunos da educação especial. 

Estamos satisfeitos com os resultados obtidos com nossos aprendiz.
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CONCLUSÃO

Nesta perspectiva dos desafios e partindo da ideia de Paulo Freire (2002, 

p.17) quando afirma que “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação”, destacamos a prática pedagógica cotidiana na 

sala de aula frente à heterogeneidade de seu público.

Em virtude dos fatos mencionados conclui-se que o currículo cultural re-

produz a inclusão de estudantes com deficiência por meio da desconstrução das 

relações de poder de certos corpos sobre outros, promovendo uma educação 

centrada no estudante por meio da Educação Física cultural que influenciada 

pelos temas geradores Freirianos, tematizam as diversas práticas baseadas na 

cultura do discente ao qual tem as vivências corporais adaptadas a ele e não o 

contrário.

Isso proporciona um aprendizado sem diferenciações e promove o sujeito 

cognoscente que se quer projetar por meio de aulas que dialogam com as dife-

renças. E com isso espero produzir (re)flexões sobre a linguagem e motricidade 

da inclusão que queremos e podemos alcançar. 

Assim, as práticas pedagógicas devem estar em conformidade com a pro-

posição de uma escola inclusiva. Portanto, partindo das reflexões, compreende-

mos que essa postura pedagógica poderá colaborar com a construção de uma 

escola aberta a todos, democrática, acolhedora e inclusiva.
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CAPÍTULO 8

COMPETÊNCIAS 
PROFISSIONAIS DE 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL SOB A LÓGICA 

EMOCIONAL/AFETIVA1 

Daiane Pinheiro

1 Trabalho publicado nos anais do VI seminário nacional de educação especial / XVII               
seminário capixaba de educação inclusiva (2020).
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a inclusão tem feito parte dos objetivos educacionais 

dos sistemas de ensino em todo o mundo. Esta proposta, incita mudanças nos 

sistemas educacionais, exigindo um conjunto de adequações estruturais, orga-

nizacionais e de condutas pedagógicas em favor da participação, aprendizado e 

permanência de todos os alunos no ensino regular (AINSCOW, 2020). Este ce-

nário gerou significativas mudanças no processo de constituição profissional do 

professor de Educação Especial, que passaram a assumir importante papel no 

apoio e efetividade da inclusão nos sistemas de ensino. 

O protagonismo da EE no combate à exclusão ao longo do século XX, le-

vou a ascensão desta profissão ao lado da proposta inclusiva a partir a da déca-

da de 90. Entretanto, as aproximações entre Educação Especial e inclusão edu-

cacional tem gerado ao longo dos anos conflitos quanto a formação adequada 

para este profissional e as funções exercidas em contextos inclusivos (KASSAR, 

2014; THESING, 2019, VAZ e GARCIA, 2016). 

Kassar (2014) evidencia dificuldades em delinear um perfil de competên-

cias profissionais que sustentem as múltiplas exigências de atuação atribuídas 

aos professores de EE. Com isso a autora questiona: “Que tipo de conhecimento 

é necessário para formar o professor considerado “especialista?” (p. 218). The-

sing (2019) por sua vez, estudou a formação de professores em EE a partir de 

um modelo de formação inicial na área. A autora coloca em evidência no título do 

trabalho o seguinte questionamento: “Um professor plurivalente “para dar conta 

da inclusão?”. Estudos indicam que na atualidade a formação de professores 

em EE especial no Brasil tem oscilando entre conhecimentos generalistas, que 

buscam atender a plurivalência de competências agregadas pela inclusão, e co-

nhecimentos especialistas que se concentra em atender as especificidades dos 

alunos, exigidas pela atuação no atendimento educacional especializado (EVAN-

GELISTA e TRICHER, 2012; KASSAR, 2014; THESING, 2019; VAZ e GARCIA, 

2016).
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Este estudo faz parte de uma pesquisa em andamento que traz como               

tema a formação de professores em Educação Especial (EE) no Brasil buscando 

compreender os papeis assumidos por estes profissionais em contexto inclusivo 

a partir de suas próprias experiências docentes, tendo em conta o perfil de com-

petências dado em documentos políticos e atribuído pelas formações iniciais ou 

contínuas. Como um recorte da pesquisa original, este estudo concentrou-se em 

compreender qual a perspectiva de professores de EE sobre suas competências 

frente a inclusão educacional? Especificamente objetivou-se conhecer a percep-

ção destes profissionais sobre competências as quais entendem serem funda-

mentais para um melhor desempenho profissional. Com significativa recorrência 

são associadas competências profissionais a aspetos inter/intrapessoais. Assim, 

problematiza-se as possíveis formações dos discursos docentes e os modos pe-

los quais estes profissionais têm constituído sua profissionalidade. Como resulta-

do, preocupa-se ainda em olhar para os efeitos destes discursos, de acordo com 

o lugar de constituição profissional, na produção de sujeitos público-alvo da EE. 

Assume-se nesta pesquisa a perspectiva pós-estruturalista sob uma abor-

dagem foucaultiana, compreendendo que a realidade é constituída nas relações 

discursivas de poder/saber que se exercem em diferentes contextos (FOUCAULT, 

2014). Para Foucault (1986), a formação discursiva é um conjunto de enunciados 

que vai além do simples ato da fala ou frases, compreendendo uma regularidade 

ou constância dos significados em uma teoria, ciência, ideia etc. Isso significa 

pensar as formações discursivas como uma rede de enunciados que formam o 

discurso, e, portanto, os significados produzidos por ele. O enunciado não opera 

sozinho, faz parte de uma teia discursiva, está sempre associado a outros os 

quais instituem alguma verdade, legitimada também em outras formações dis-

cursivas (que por sua vez, são compostas por um conjunto de enunciados) (FIS-

CHER, 2001). Desse modo, os discursos dos professores de Educação Especial, 

sujeitos dessa pesquisa, foram pensados como “um conjunto de enunciados que 

se apoiem na mesma formação discursiva” (FOUCAULT, 1986, p.135). Assim, foi 

possível problematiza os resultados a partir de um olhar direcionado aos discur-
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sos docentes pensando as possibilidades de formação destes discursos, seus 

efeitos e significados constituídos sobre a prática profissional do professor de EE 

frente a inclusão educacional.

A constituição profissional de professores é compreendida neste estudo en-

quanto um processo formativo que alia saberes teóricos, práticos e de experiên-

cias pessoais, oportunizando a profissionalidade docente (NÓVOA, 2019; SA-

CRISTÁN, 1995). O aspecto mais relevante neste termo tem voltado a atenção 

para o profissional – professor – e a relação que este sujeito estabelece com o 

seu processo de construção profissional. A profissionalidade docente é associa-

da por Altet, Perrenoud e Paquay (2003) as competências adquiridas pelo profes-

sor ao longo das formações, e para além disto, a capacidade de mobilizá-las na 

prática. Esta compreensão permite pensar, para além dos discursos políticos e 

formativos, sobre os modos de constituição pessoal, cultural, social/histórico e de 

contexto de atuação que também constituem a profissionalidade destes sujeitos. 

METODOLOGIA

Do ponto de vista metodológico, optou-se, por uma abordagem qualitativa. 

Para Geertz (2001), a escolha pela abordagem qualitativa permite olhar para os 

dados de modo criterioso envolvendo um trabalho detalhado e intenso de reco-

lha e análises dos “ingredientes da situação” (p. 7). Esses ingredientes de que 

Geertz (2001) refere podem ser relacionados com a mutabilidade da pesquisa, 

de acontecimentos, factos, situações, e não associado a uma receita. Bogdan e 

Biklen (2010) enumeram algumas características importantes da pesquisa quali-

tativa: o estilo descritivo; a centralidade no contexto em que ocorre determinados 

fenómenos e a valorização do processo de pesquisa como um todo, evitando o 

enfoque exclusivo nos resultados. Os autores destacam ainda que o objetivo de 

uma investigação qualitativa está centrado no processo de construção de sig-

nificados e a de descrição ou representação desses significados pelos atores 

envolvidos.
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O estudo foi realizado com 50 professores de EE que atuam em escolas 

públicas de diferentes regiões brasileiras. A recolha de dados foi feita a partir de 

um questionário com perguntas abertas. Flick (2009) argumenta que a escolha 

por um modelo de questionário em pesquisa qualitativa facilita a organização e 

análise dos dados tendo em conta que há uma ordem sequencial das perguntas, 

as quais são propostas igualmente a todos participantes. Para o autor, esta es-

colha metodológica pode facilitar a comparabilidade nas respostas e a criação de 

tópicos, ou no caso desse estudo, de categorias de análise.

O questionário foi aplicado por e-mail. Para Meho (2006) o uso de ferra-

mentas midiáticas na pesquisa qualitativa, como e-mail: reduzem o custo da pes-

quisa e ao mesmo tempo permitem atingir grandes distâncias geográficas; pos-

sibilitam dar voz a um público diferenciado, que dentre outras situações, podem 

estar em lugares de difícil acesso ou geograficamente disperso, como é o caso 

dessa pesquisa; promovem a autonomia do entrevistado que tem dificuldade de 

expressão oral. Essa opção metodológica, facilita também a organização de da-

dos para análise reduzindo custo de transcrição, já que os dados são gerados em 

formato eletrônico.

O estudo utilizou o método de análise de conteúdo. Para Bardin (1997) a 

análise de conteúdo é um método que permite organizar um vasto campo de 

materiais, característico das comunicações, a serem adaptados as diferentes e 

díspares formas expressas em seus conteúdos. Para a autora, a análise de con-

teúdo pode ser definida como um conjunto de técnicas de análise que visam 

“obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens” (p. 42).  Esses procedimentos sistemáticos são: Organização dos 

dados, codificação do conteúdo, sua classificação e categorização e, por fim, tra-

tamento dos dados com inferências e interpretações.  A fim organizar e facilitar 

esse processo de análise, recorreu-se ao softwere Nvivo. Este é um programa de 

apoio a análise de dados qualitativos que, quando utilizado em análise de con-

teúdo, permite a criação de nós (identificados como categorias) podendo assim 



109

EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRÁTICAS E DESAFIOS – VOLUME I

serem feitas as codificações (fragmentos dos textos analisados). Os fragmentos 

de textos foram identificados por ordem numérica, seguido pela sigla da região a 

qual os participantes atuam. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando os professores assumem um discurso sobre o que podem ser, ou 

o que são suas competências profissionais, estão delimitando seu lugar neste 

campo, o espaço em que se constituem enquanto profissionais da área. Eviden-

cia-se nos resultados os sentidos dados pelos professores às competências de 

atuação, as quais entendem serem fundamentais para profissionalidade docente. 

Com expressiva frequência (44%) aparecem enunciados que se associam a es-

trutura emocional/afetiva formando discursos como:

“a palavra correta seria vocação, respeito e amor. É um trabalho que se 
trabalha com amor dedicação habilidades e competência e muita respon-
sabilidade”. (15 PB)

 “(...) o profissional para trabalhar na Educação Especial precisa ser sen-
sível “à causa””. (9 PA).

“o principal é termos amor por essas crianças, se ele existir, daí sim apli-
caremos as competências adquiridas em livros, formação e especializa-
ções. (PA)

“Em primeiro lugar a boa vontade de acolher as pessoas com deficiência 
(Espec. 13 PB)

“A maior competência é gostar realmente do que faz”. (AEE 2 SC)

“o professor da educação especial precisa ter muita paciência e saber 
dialogar” (Licenc. Habil. RS). 

Estas constâncias nos discursos docentes se relaciona a constituição histó-

rica da EE e da inclusão educacional. Este aspeto está presente na institucionali-

zação das pessoas com deficiência, confundida, ou fundida com a medicalização 

e assistencialismo predominante nos séculos XI e XX (SASSAKY, 1997) em que 

os sujeitos eram constituídos no registro da incapacidade ou da necessidade 

constante de ajuda, proteção, cuidado, cura, negligenciando a abordagem peda-
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gógica; Nas primeiras formações qualificação para o exercício da EE, apresen-

tada especialmente pela proposta de Helena Antipoff (BORGES, 2015), cujos 

estudos se sustentavam na visão humanista romântica de atuação destes profis-

sionais; e ainda na emergência do discurso inclusão que se sustenta na ideia de 

equidade e combate ao preconceito (AINSCOW, 2020).

Discursos formados por enunciados de pena, tolerância, superação, aban-

dono, exclusão, também contribuíram para constituição destas verdades sobre 

ser professor da EE ou ser professor inclusivo. Isto porque, na tentativa de eli-

minar, ou delimitar o espaço negativo que esses significados se sustentavam, 

cria-se o desejo de sobrepor ou contrapor tais discursos, legitimando outros que 

pudessem ser fortalecidos no conceito de inclusão. Estas ideias são reforçadas, 

por exemplo, em discursos políticos midiáticos, que retratam os próprios sujeitos 

da EE enquanto sujeitos carentes de “amor”, “atenção”, “cuidado”, “carinho” e 

que produzem modelos de conduta inclusiva ao atuar com alunos com deficiente 

(OLIVEIRA, 2004). Nesta mesma lógica de produção midiática, Oliveira (2004, p. 

203) chama atenção para as recorrentes representações de sujeitos deficientes 

como “bom moço”, “exemplo a ser seguido” ou ainda aquele que capaz de ofe-

recer uma “lição de vida” a quem não tem deficiência. Portanto, para que esses 

sujeitos sejam atendidos, incluídos e se desenvolvam é preciso um profissional 

humanizado, com estrutura afetiva/emocional que reconheça estas caracterís-

ticas positivas e as reproduza. Na mesma direção se colocam algumas conclu-

sões de Thesing e Costa (2018) sobre o estudo da percepção de professores de 

EE sobre a escola inclusiva:

O discurso que salienta a necessidade de afetividade, diálogo, respeito e 
aceitação das diferenças, comprometimento e responsabilidade coloca o 
professor numa postura missionária, com a exigência de atitudes bene-
volentes consideradas essenciais para que o projeto da escola inclusiva 
seja possível.  (p. 290).

Lopes (2001), ao estudar algumas dimensões das identidades de mulheres 

professoras em um contexto de ensino português, observa que estes enuncia-
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dos relativos à “vocação”, “amor”, “cuidado” etc, inerentes a escolha ou prática 

profissional docente estão associados a “características socialmente e pessoal-

mente aceitáveis para as mulheres” (p.79). Tal análise pode ser confrontada com 

o número expressivo de professores do sexo feminino participante deste estudo, 

correspondendo a 92%. 

Esta perspectiva ideológica maternal vem sendo a aborda a bastante tem-

po também por Bruschini e Amado (1988) e Schaffrath (2000). Seus estudos se 

aproximam quando observam a repercussão destes significados enquanto um 

efeito negativo na atuação docente, podendo esconder a necessidade de forma-

ção ou a falta de competências profissionais gerando conformismo com as con-

dições de trabalho. Para Schaffrath (2000) esta ideologia se configura enquanto 

um mecanismo de controle e conforto social que incitava a ideia de que “Traba-

lhar como professora e se sujeitar a uma baixa remuneração fazia parte do perfil 

vocacional das mulheres” (p.15).

Tal situação se configurada em práticas discursivas neoliberais as quais 

promovem um controle social por meio de mecanismo de subjetivação de sujei-

tos. Na perspectiva de Foucault (2008) neoliberalismo se constitui na lógica do 

mercado enquanto gerenciador do estado e assim, produz uma auto condução 

social. Se instaura a necessidade coletiva de autogerenciamento de si e do outro, 

para que todos estejam na mesma lógica de produção e consumo.  

É mais eficaz que cada sujeito passe a gerir seu ingresso e permanência 
nos espaços sociais estabelecidos para tal (escola, universidade, 
mercado de trabalho, espaços de consumo, etc). Isso diminui o risco 
de que ele se torne um “peso”, alguém que não produz e não consome, 
ou ainda que passe a utilizar de meios ilícitos para efetuar essas ações. 
Nesse contexto, é possível visualizar uma série de medidas inclusivas, 
com vistas à criação do desejo de inserção de todos em diferentes âmbi-
tos. (MACHADO, 2017, p.355)

Portanto promove-se a inclusão rápida, com baixo custo e de forma eficaz 

na lógica do conforto social, tanto da sociedade quanto os profissionais direta-

mente envolvidos. As “medidas inclusivas” a qual se refere a autora podem ser 

configuradas neste estudo como a necessidade coletiva de articular a inclusão 
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a uma vontade inerente ao sujeito, de ordem emocional, afetiva e maternal. Os 

professores são subjetivados nestes discursos e assumem este lugar que lhe é 

dado enquanto profissional da EE, gerando, segundo eles mesmos, resultados 

positivos sobre o processo inclusivo (BRUSCHINI e AMADO, 1988). E assim, o 

professor, satisfeito com seu lugar, enquanto sujeito provedor da inclusão “ma-

ternal”, gera resultados compensatórios no ensino aprendizagem, de acordo com 

suas próprias representações, legitimando ainda mais estas ‘competências’ en-

quanto uma condição de ser professor. 

Esta ideia, que romantiza o campo da EE, se legitima na prática docente e 

assume importância central no desenvolvimento de competências, prevalecen-

do, segundo alguns docentes, aos campos de saberes. Estes discursos, produ-

zem significados não só sobre eles mesmos, e sua subjetividade, mas sobre o 

lugar que se insere, as relações que se estabelecem e os próprios alunos que 

atua. Não se trata aqui de criticar a eficácia do viés humanista educacional de 

influência clássica, romântica ou da pedagogia crítica, já discutido e consolidado 

em estudos de grande repercussão acadêmica (ALONI, 2011), tampouco negar 

a importância do desenvolvimento inter/intrapessoal para melhor desempenho 

do trabalho docente. Compreende-se que aspetos humanistas que priorizam a 

autonomia, a moral e autenticidade pessoal são essenciais para a identificação 

e bem-estar profissional (ALONI, 2011). No entanto, problematiza-se aqui como 

esta ideia tem sido consumida pelos professores deste estudo e o que se produz 

com isso. Na EE, parece que há um apelo evidenciando aspetos afetivos/emocio-

nais inatos aos sujeitos, assumidos pelos próprios professores que se colocam 

em um lugar que os distingue dos demais, atribuindo a eles mesmo uma compe-

tência diferenciada e vocacional. Ou seja, o sentido dado por estes professores 

ao conceito de competências profissionais na EE parece estar fundamentado a 

um saber de si próprios, ou um jeito de ser professor o qual depende exclusiva-

mente de habilidades inatas ao sujeito. Sobretudo, há o risco destes profissionais 

produzirem sentidos sobre os sujeitos da EE no registro da incapacidade, da 

necessidade emocional prevalecendo a necessidades pedagógicas do ensino. 
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Esta análise permite observar que há um distanciamento do processo de 

construção de uma profissionalidade docente. Segundo a perspectiva de Altet, 

Perrenoud e Paquay (2003), a forma pela qual as competências são apropriadas 

pelas formações e mobilizadas na prática irá delinear o sucesso, ou fracasso, da 

profissionalidade docente. A “forma” considera justamente o professor. Dito de 

outro modo, como ele percebe e aciona as competências, e neste sentido entra 

em cena toda a bagagem cultural, social, histórica que o produz enquanto sujei-

to, professor. Profissionalidade trata-se, portanto, de conjunto indissociável de 

conhecimentos teóricos, práticos e de ordem pessoal (NÓVOA, 2019; SACRIS-

TÁN, 1995). Portanto, os modos pelos quais os participantes deste estudo têm 

significado conceitos sobre competências parece negligenciar aspetos teóricos 

da formação e, sobrepondo a estes, a percepção pessoal que foi fortemente re-

lacionada neste estudo a habilidades intra/interpessoal. Esta análise não culpa-

biliza os professores. Pelo contrário, levanta aspetos que se referem a possíveis 

lacunas no processo de construção profissional docente promovido pelas suas 

formações. 

O aspeto afetivo e emocional aparece também nos discursos docentes 

quando referenciam áreas de saberes as quais sentem-se mais habilitados. Nes-

te caso, associa-se a uma preferência pessoal por determinado campo de atua-

ção motivados por saberes adquiridos na prática profissional e o apego afetivo 

pelos sujeitos atendidos. A exemplo identifica-se os seguintes excertos:

“Amo a língua de sinais e busco cada dia aprender mais” (Espec. 6 PA.)

“meu amor pela educação, amor pela inclusão e ter profissionais com 
esse brilho em trabalhar a diversidade como um todo” (Espec. 8 SC).

“Curso de Libras e autistas por amor”. (Espec. 4 PA)

“com autismo pois foi a área que mais me encantou” (Licenc. EE 5 RS)

Na medida que estes professores assumem o lugar do profissional compe-

tente e vocacionado a este campo de trabalho, se afastam de outros enunciados 

que problematizam aspetos negativos do processo inclusivo. Ao atribuírem suas 



114

EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRÁTICAS E DESAFIOS – VOLUME I

competências profissionais a um aspeto emocional/afetivo se ariscam a naturali-

zar o processo inclusivo desses alunos, sem problematizá-lo. Ou seja, este ímpe-

to pode negligenciar discussões aprofundadas como o sentido dado a diferença 

dos sujeitos público alvo da EE. Alcântara (2015) faz esta relação ao estudar 

aspetos políticos de formação de professores em EE e discursos de professore 

de sala de aula regular que tem alunos incluídos, apontando que “Não se fala de 

pessoas e suas diferenças, mas se fala “dessas crianças”, as que são ‘diferentes’” 

(p.76). Do mesmo modo identifica-se tal resultado neste estudo aproximando-se 

da análise feita por Alcântara. Os alunos passam a ser referenciados a partir da 

deficiência que lhes torna diferentes e não sujeitos culturalmente diferentes. Os 

alunos carregam com isso a marca da incapacidade que lhes faz diferente dos 

outros normais (SKLIAR, 2003). Neste registro, cabe ao profissional competente 

e “amoroso” atuar sobre estes sujeitos, trazendo-os o mais próximo possível de 

um a norma inclusiva desejável. Esta percepção pode ser exemplificada a partir 

dos seguintes discursos:

“a diferença em prol da educação para com todos os alunos, respeitado 
as suas limitações”. (Espec. 5 PA)

“Atividades diferenciadas para o aluno de inclusão”. (AEE 15 SP)

“Aprender sempre com as diferenças” (Espec. 6 PA)

“meu amor pela educação, amor pela inclusão e ter profissionais com 
esse brilho em trabalhar a diversidade como um todo” (Espec. 8 SC)

“estrutura, amor pelos nossos alunos, trabalhar sua autonomia, pois to-
dos somos capazes.” (Espec. 7 MG)

“Cuidadora, babá, mas na verdade sou mãe, Alfabetizadora, educadora, 
mediadora de conflitos” (AEE 7 SP)

“Seria o excesso de informações desnecessárias ao aluno especial de-
veria ser um aprendizado direcionado a sua vida em sua funcionalidade” 
(...)” (Espc. 14 MG). 

“vejo vídeos motivacionais e pesquiso sobre superação das pessoas que 
conseguiram vencer na vida, isso motiva os pais a ajudar mais e acredi-
tar no seu filho” (Espc. 15 PA)
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Compreende-se que o modo pelo qual estes professores produzem senti-

dos sobre suas competências profissionais impacta na constituição dos sujeitos, 

público-alvo da EE, que passam a serem subjetivados nestes discursos.

Se por um lado, é louvável que os professores reconheçam a neces-
sidade de focar o processo educativo nas diferenças de seu alunado, 
(....) questionando a postura homogeneizadora da Educação, por outro, 
eles adentram na trama saber-verdade-poder através de uma formação 
discursiva que trabalha diferença como sinônimo de deficiência, isto é, 
trazem a norma como centro e tudo aquilo que se afasta é diferente, é 
anormal. (ALCÂNTARA, 2015, p. 79).

A EE passa a ser compreendida não mais como um apoio ofertado sob a 

lógica da compreensão da diversidade humana, e sim sob a compreensão de di-

ferença materializada na deficiência e, portanto, deve ser atendida diferentemen-

te dos demais, os não diferentes/deficientes (ALCÂNTARA, 2015). E assim, os 

discursos docentes, formados em enunciados como “cuidado”, “amor”, “carinho”, 

“integração”, “limitação” vinculados ao sentido dado pelos professores sobre o 

conceito de diferença, produz sujeitos, alunos, nesta mesma ordem de significa-

dos. 

CONCLUSÃO 

Foucault (1984) problematizava a produção social dos sujeitos anormais 

sob o registro da incapacidade, do ser incompleto, imperfeito a ser corrigido. O 

filósofo apresenta práticas disciplinares que demonstram ações perversas, de 

exclusão, segregação e punição, as quais essas pessoas, os anormais, eram 

submetidos. A medicalização é uma dessas práticas. Nessa mesma esteira do 

pensamento, o filósofo nos ajuda a compreender o sentido de medicalizar o que é 

doente na sociedade de controle. Para Foucault (1984), a manifestação da medi-

cina opera além da ideia de cura do sujeito, o poder discursivo da medicalização 

é compreendido como um instrumento disciplinar e regulador. Assim, ao afirmar 

quem é o doente, o anormal, o improdutivo, incapaz, o louco, está instituindo tudo 

aquilo que não o é, portanto, aqueles que são normais e devem policiar suas 

condutas e a saúde do outro para manterem – se nos limites dessa norma. Ao 
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fazerem isso, os sujeitos legitimam a existência de um padrão de normalidade e, 

para o bem de todos, aceitam que se exerçam estratégias de regulamentação e 

manutenção dessa norma. E é nessas estratégias que reside uma violência inó-

cua a todos os sujeitos.

Com as pessoas com deficiência, estas estratégias não se restringem a 

violência ou agressão física, como era comumente utilizada até meados do sécu-

lo XX (SASSAKI, 2012). Estas manifestavam-se também em produções cientifi-

cas, por exemplo quando se utilizava o termo ‘idiotia’, quando se segregava em 

escolas especiais sem fins educacionais, quando se determinava um “nível acei-

tável” para frequentar a escola, ou ainda, quando se propunham, mesmo que de 

forma bem-intencionada, classes especiais dentro da escola regular, rotulando e 

evidenciando os sujeitos que não tinham capacidade de estar junto aos outros, 

normais. Tais estratégias se constituíam enquanto ações necessárias para a pre-

servação/manutenção do funcionamento social e assim, nas relações de poder e 

saber, convencem os sujeitos de seus benefícios.  

A discussão deste estudo vai nesta direção quando ultrapassa o objetivo 

de conhecer as competências exercidas pelos professores de EE em contexto 

inclusivo, observando que há efeitos, desta percepção docente, sobre os alunos 

atendidos. Discursos produzidos sob competências afetivo/emocional podem re-

produzir ou reforçar esta percepção sobre as pessoas com deficiência. Não se 

trata de deixar de amar o que se faz ou como se faz, trata-se de associar este 

sentimento a um bem-estar próprio, ou social, para além do objetivo de ensino, 

associando a enunciados de benevolência ou tolerância típicos do modelo inte-

gracionista propagado na década de 80.  

É diante deste panorama que a construção de uma profissionalidade docente 

tem se apresentado como meio fundamental para gerar impactos positivos no 

processo educacional de ensino aprendizagem, no sentido de desconstruir 

determinados discursos e significar novos modos de pensar a profissão docente 

e os próprios alunos público-alvo da EE. 
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