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APRESENTAÇÃO

Caros leitores, financiada pelo MEC/SEMESP/FNDE, essa obra surge a 
partir da colaboração de pesquisadores nacionais e estrangeiros, contribuindo 
com o desenvolvimento científico e com a formação de professores. O livro di-
fundi e valoriza a pesquisa brasileira ao lançar luz sobre os processos de esco-
larização de pessoas com deficiência, tema caro às instituições educacionais 
brasileiras que se percebem inclusivas. Convidativo à leitura, a obra se cons-
titui em um espaço profícuo de partilha de práticas inclusivas de experiência, 
teorias, resultados de leituras diversas, além de abordagens metodológicas de 
acolhida e ensino no âmbito da Educação Especial e inclusiva. 

O processo de inclusão da pessoa com deficiência na escola regular, no 
que se refere ao ensino e aprendizagem e aos seus processos de escolariza-
ção é assinalado por diversos procedimentos, métodos, estratégias que care-
cem de atentar para as particularidades discentes. Educar e ensinar atendendo 
as particularidades dos alunos com algum tipo de deficiência e/ou necessidade 
educativa especial tem sido o grande desafio que o professor enfrenta ao re-
ceber esse aluno, assim como os meios que ele tem para vencer tais desafios. 

Essa área requer que o profissional esteja sempre atualizado em rela-
ção as suas práticas didáticas e pedagógicas, pois são grandes os desafios. 
Atuar no ensino e nos processos de escolarização de pessoas com deficiência 
ingressadas em contexto das escolas inclusivas de nível básico e/ou ensino 
superior e em Sala de Recursos Multifuncionais requer experiência e um pro-
cesso contínuo de formação por parte dos profissionais da educação. 

Para que o processo de escolarização de pessoas com deficiência fun-
cione carece, entre outras, de uma eficiente articulação entre as ações da ofer-
ta do Atendimento Educacional Especializado – AEE e as ações didáticas e 
pedagógicas da sala regular. No entanto, é comum entre os docentes, que 
recebem alunos com deficiência, as reclamações sobre a falta de formação 
específica, a inadequação no Atendimento Educacional Especializado, sobre 
o distanciamento entre a sala especial e a sala regular, e ainda sobre latente 
falta de metodologias e estratégias específicas de ensino. 

Nessa direção, a obra Análise das Políticas Públicas de Inclusão e o 
Diálogo entre os Diversos Atores do Processo Educacional, publicada pela 
Editora NGIME/UFJF, composta por 18 partes, tem por objetivo alocar e di-
vulgar pesquisas e discussões que possam propiciar reflexão, discorrer, apre-
sentar propostas, metodologias e teorias que auxiliem professores que atuam 
em escolas inclusivas (Básica e/ou Ensino Superior) e em Sala de Recursos 
Multifuncionais, no ensino e nos processos de escolarização de pessoas com 
deficiência. Ele conta com a colaboração de pesquisadores nacionais e inter-
nacionais interessados em contribuir com o desenvolvimento científico e com 
a formação de professores. 
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Na primeira parte intitulada Projeto acessibilidades: a Inclusão na Uni-
versidade Aberta de Portugal, tivemos a honra de ter a participação das pes-
quisadoras portuguesas diretamente de Lisboa, Portugal. As professoras Da-
niela Melaré Vieira Barros, Isabel Maria de Barros Dias e Isabel Roboredo 
Seara apresentam o projeto que foi criado na Universidade Aberta de Portugal, 
de onde são docentes, relatando as ações de formação que são desenvolvidas 
em ambiente virtual com a finalidade de promover a colaboração entre estu-
dantes com dificuldades físicas e sensoriais de acesso aos cursos online da 
UAb. A ação e importância do projeto são exemplificadas no texto com a apre-
sentação de casos específicos de resolução de dificuldades que resultaram no 
desenho de procedimentos e de estratégias conducentes a uma maior inclusão 
em ambiente tecnológico de ensino a distância.

Na segunda parte intitulada Tecnologias assistivas através da aborda-
gem fílmica: ferramenta de inclusão social no ensino superior, os autores Cin-
val Filho dos Reis, Cláudia Helena Cruz e Jane Maria dos Santos Reis buscam 
promover um debate interdisciplinar sobre a inclusão de pessoas com deficiên-
cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
via Tecnologias Assistivas. O foco dessa prática é no uso da linguagem fílmica 
enquanto metodologia ativa de ensino-aprendizagem, uma vez que se trata de 
uma importante estratégia andragógica. Nessa parte, o grupo de pesquisado-
res defende que o uso de filmes na sala de aula proporciona o envolvimento e 
a provocação dos estudantes adultos, uma vez que são estimulados a refletir 
e se posicionar de maneira fundamentada, acerca de determinados temas, 
nesse caso, especificamente, com ênfase nas Tecnologias Assistivas na pers-
pectiva inclusiva.

Já a terceira parte dessa obra compartilha com o leitor reflexões e apon-
tamentos sobre o papel do “brincar” nos processos de escolarização de crian-
ças com Síndrome de Down. O tema O brincar e a inclusão de uma aluna com 
Síndrome de Down na educação infantil, proposto pelas professoras Adriana 
Pastorello Buim Arena, Luciany Cristina de Lima e Rochele Karine Marques 
Garibaldi, é desenvolvido a partir de experiências vividas no estágio obriga-
tório do terceiro ano de um curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). As práticas foram realizadas em uma escola pública, des-
se município, em uma turma de segundo período da Educação Infantil, cujas 
crianças tinham entre cinco e seis anos de idade. A busca foi para identificar se 
o “brincar” constitui-se como ponte às práticas de inclusão dos alunos conside-
rados público da educação especial, mais especificamente de uma aluna com 
Síndrome de Down, e, ainda, se as brincadeiras possibilitariam as percepções 
das diferenças, a busca de soluções e tomadas de decisões conjuntas, bem 
como a participação de todos e dessa aluna em especial no ato de brincar. 
Destaca-se, nesse capítulo, a ação de formação das bolsistas envolvidas e as 
ações de escolarização dessas crianças, a partir dos seus olhares e reflexões 
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sobre os desafios e possibilidades enfrentadas com o processo da inclusão 
educacional de pessoas com deficiência intelectual. 

A quarta parte, intitulada Sala virtual de recursos multifuncionais para o 
atendimento educacional especializado de autoria das pesquisadoras Ângela 
Balbina Neves Picada e Ana Cláudia de Oliveira Pavão da Universidade Fe-
deral de Santa Maria – UFSM, referência nacional e internacional em estudos 
e pesquisas sobre a oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE, 
versa sobre o desenvolvimento e a avaliação de um material educacional di-
gital, no formato de uma Sala Virtual de Recursos Multifuncionais – SRM para 
o desenvolvimento do AEE. Essas estudiosas, esclarecem que para amenizar 
contexto difícil da carga horária e dos recursos de pessoal reduzidos, a ideia é 
articular AEE e TIC, o que permite pensar em um atendimento para além das 
SRM, presentes na escola, ampliando o tempo de AEE aos estudantes, e as-
sim, oportunizando um complemento a distância. Nesse caso, a avaliação de 
um material educacional digital, no formato de uma Sala Virtual de Recursos 
Multifuncionais para o desenvolvimento do AEE poderia permitir o acesso à 
SRM, sobretudo aos materiais e recursos pedagógicos, em diferentes locais e 
horários, podendo contribuir para que haja um envolvimento dos familiares e/
ou pessoas responsáveis pelos estudantes atendidos no AEE, no acompanha-
mento e realização das atividades virtuais.

Já a quinta parte, proposta pelas autoras Carla Regina Rachid Otavio 
Murad e Lorena Goulart Lopes, intitulada Leitura mediada com estudante 
TEA: intervenção para o desenvolvimento das habilidades para compreensão 
de textos, a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da Experiência de 
Atividade Mediada (EAM) de Reuven Feuerstein, traz a análise de uma expe-
riência de interação mediada por uma professora em formação inicial e um 
estudante diagnosticado no Espectro do Autismo com Síndrome de Asperger 
e com dificuldade em atenção. O estudo demonstrou que a partir da Leitura 
Mediada, a Atenção e Experiência Partilhadas foram as habilidades mais pre-
sentes durante toda a interação. Ainda nesse capítulo, as estudiosas compar-
tilham algumas estratégias de ensino e aprendizagem que emergiram durante 
a experiência de leitura mediada com o intuito de contribuir para a formação 
de profissionais de educação inclusiva que trabalham com a prática da leitura 
como atividade social na escola.

Também versando sobre o Transtorno do espectro do autismo, para 
compor a sexta parte intitulada Educação matemática e transtorno do espectro 
autista: alternativas para a prática pedagógica nos anos iniciais, os autores 
Guilherme Saramago de Oliveira e Josely Alves dos Santos buscaram analisar 
e descrever alternativas para o desenvolvimento da prática pedagógica dos 
professores que ensinam Matemática nos anos iniciais para alunos com Trans-
torno do Espectro Autista – TEA. A realidade de dificuldades no processo de 
escolarização de alunos com TEA tem se constituído em um enorme desafio 
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para os professores que necessitam se capacitar e ajustar sua prática peda-
gógica, a fim de atender esses alunos e garantir seu direito à aprendizagem.

A sétima parte trata sobre os Métodos de abordagem para o atendimento 
às pessoas com o transtorno do espectro autista. Para compor essa parte, os 
pesquisadores Ana Clara Gomes Nazari, Juliano Nazari e Maria Aldair Gomes 
apresentaram e discutiram alguns conceitos e métodos de abordagens para o 
trabalho com pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA no âm-
bito educacional. Carecendo de elucidações e de pesquisas, o processo de 
escolarização de pessoas com autismo tem se tornado um grande desafio. É 
no sentido de esclarecer, conceituar e definir, mas também de apresentar as 
diversos métodos de abordagens de acolhida às pessoas com autismo que es-
ses pesquisadores trouxeram para esse livro sua muito bem-vinda contribuição. 

A oitava parte intitulada A importância da audiodescrição como recurso 
de acessibilidade para estudantes com deficiência visual surge apresentando 
reflexões sobre a importância do recurso da audiodescrição como ferramenta 
para o acesso a informação aos alunos com deficiência visual, proporcionan-
do-lhes independência e autonomia no espaço escolar, e em diversos am-
bientes. As autoras Marisa Pinheiro Mourão e Lavine Cardoso Rocha Ferreira 
consideram a escola como um espaço de aprendizagem, socialização e de-
senvolvimento de habilidades. Sendo assim, os alunos com deficiência visual 
têm o direito, assim como os demais, de participar do processo de ensino e 
aprendizagem, na escola comum, com qualidade e autonomia. Nesse contex-
to, as autoras apresentam a audiodescrição como uma promissora forma de 
acesso ao conhecimento e à informação.

Para compor a nona parte intitulada Estudantes com deficiência visual 
na educação superior: marcos legais, serviços e recursos de acessibilidade as 
pesquisadoras Denise de Oliveira Alves e Sinara Pollom Zardo apresentaram 
suas reflexões acerca do processo de inclusão de estudantes com deficiência 
visual (cegueira e baixa visão) na educação superior. As estudiosas ainda com-
partilharam com os leitores uma experiência da oferta de recursos e serviços 
de acessibilidade para estudantes com cegueira e baixa visão ingressados na 
Universidade Federal de Goiás (UFG – Regional Goiás) e na Universidade 
de Brasília (Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual). Sendo 
assim e a partir de tais experiências institucionais, nos foram apresentadas 
sugestões para promover a inclusão a partir do eixo de formação e orienta-
ção à comunidade acadêmica sobre recursos e serviços de acessibilidade; e 
também do eixo de produção de material informacional acessível. O texto é 
apresentado a partir da dimensão dos marcos legais e dos recursos e serviços 
de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

No âmbito das práticas escolares inclusivas, a décima parte trata sobre 
Educação bilíngue para surdos e ouvintes: reflexões e propostas para uma 
prática de ensino inclusiva. Os professores Eliamar Godoi e Waldemar dos 
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Santos Cardoso Junior, consagrando uma parceria entre a Universidade Fe-
deral de Uberlândia e a Universidade Federal do Pará, compartilharam co-
nhecimentos, experiências sobre a educação bilíngue e trouxeram um recorte 
de conteúdo que pode ser aplicado no ensino de língua oral para surdos e 
de Libras para surdos e ouvintes como proposta de ensino bilíngue no ensi-
no fundamental do ciclo segundo. O pressuposto básico é de que os surdos 
devem adquirir a língua de sinais como língua materna e a língua oral como 
segunda língua, tendo sempre a Libras como língua de instrução. Esses estu-
diosos defendem que a educação bilíngue tende a se constituir enquanto um 
construto sociocultural do estado brasileiro, além da possibilidade de aplicar 
conhecimentos linguísticos de Libras e de Língua Portuguesa para surdos e 
ouvintes, uma vez que as ações de educação bilíngue são inerentes à nature-
za linguístico-cognitiva de cada língua em espaço escolar pensado para/pelos 
surdos, para/pelos ouvintes. 

A décima primeira parte se dedica a tratar sobre recursos de acessibili-
dade para surdos na televisão. Nesse contexto, o tema Recursos de acessibi-
lidade midiática para surdos na televisão: considerações sobre disponibilida-
de e produção vem contribuir com essa obra de maneira singular. Para esse 
capítulo, os autores Mariana Dézinho e Reinaldo dos Santos da Universidade 
Federal da Grande Dourados – UFGD referência nacional em pesquisas envol-
vendo tecnologias assistivas, tomando as legendas como o principal recurso 
de acessibilização de conteúdo aos surdos, tecem reflexões em que apontam 
a televisão como um dos suportes tecnológicos mais utilizados para produzir e 
difundir informação, entretenimento, cultura e educação a distância, com con-
teúdo direcionado à formação da cidadania, conteúdos de utilidade e serviços 
públicos. Esses pesquisadores ainda argumentam que a Televisão é ainda o 
aparato tecnológico que pode alcançar um maior número da população quan-
do comparado a outros suportes, como os computadores, tablets e smartpho-
nes conectados à internet, entre outros. 

Na décima segunda parte intitulada Escolarização, aquisição de língua e 
a Libras como língua de instrução: contexto das crianças surdas e a educação 
bilíngue, o pesquisador surdo Lucas Floriano de Oliveira dialoga com o leitor, 
informando-o sobre a importância das línguas que influenciam a vida de pes-
soas surdas brasileiras. Ele possui o entendimento de que os indivíduos sur-
dos residentes no Brasil são, essencialmente, sujeitos bilíngues por natureza, 
tendo a Libras e a Língua Portuguesa como meios de comunicação. A partir de 
reflexões e relatos de outros surdos, esse texto traz questões que são explici-
tadas envolvendo aquisição de línguas pelos surdos, a importância da Libras 
e do ensino de Língua Portuguesa para surdos, tendo a Libras como língua 
de instrução. Além disso, o capítulo ainda versa sobre a abordagem bilíngue e 
sua contribuição no processo de escolarização dos surdos, além de apresentar 
os resultados de leituras e reflexões tecidas em torno desse relevante tema.
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Já na décima terceira parte, sob o tema Ensino de geometria para alu-
no surdo na sala regular de ensino: perspectivas sobre a inclusão e o fazer 
pedagógico, as autoras Eliamar Godoi e Naiane Ferreira Souza apresentam 
os resultados de uma pesquisa que buscou investigar, junto a docente e a 
intérprete de uma escola pública, as metodologias, recursos ou suportes, entre 
outros, que eram oferecidos aos alunos surdos para o ensino da geometria, 
levantando quais eram as condições em que o ensino e aprendizagem de ge-
ometria era oferecido para o aluno surdo na sala regular de ensino. Partindo 
do pressuposto de que a inclusão da criança surda na escola regular requer 
uma boa acolhida do aluno e adequada preparação da escola, as pesquisado-
ras trouxeram relatos e relevantes informações, os quais alertaram sobre os 
conteúdos, em especial de matemática e geometria, que não são ministrados 
pelos professores de uma forma adequada. A pesquisa mostra que o ensino 
para surdos deve ter sempre a Libras como língua de instrução mediando as 
relações entre professor e aluno. Desafios como a falta de uma metodologia 
apropriada de ensino de Geometria para os surdos denotam que a presença 
do profissional tradutor-intérprete de Libras, por vezes, não supre as necessi-
dades nem do professor e nem do aluno surdo. 

Para compor a décima quarta parte intitulada Inclusão escolar dos sur-
dos na perspectiva dos professores, as pesquisadoras e docentes surdas Már-
cia Dias Lima e Marisa Dias Lima da Universidade Federal de Uberlândia – 
UFU analisaram a percepção dos professores acerca da inclusão dos surdos 
na rede de ensino. A busca foi por analisar as práticas e estratégias didático-
-metodológicas e pedagógicas desenvolvidas pelos professores, assim como, 
saber quais seriam as condições que eram oferecidas aos alunos surdos pelas 
escolas. A inclusão do aluno surdo na escola regular, a prática de ensino e o 
processo deve atentar em garantir igualdades de direitos e a oportunidade de 
o surdo realizar com maior autonomia seus projetos, afirmando sua identidade 
cultural e promovendo o desenvolvimento social, ação que reflete e incide na 
postura do professor. 

Na décima quinta parte, sob o tema Instrumentos avaliativos: multipli-
cando as fontes de informação para avaliação da aprendizagem dos alunos 
surdos, concebendo a avaliação como um momento de construção do conhe-
cimento e o ato de avaliar enquanto um processo contínuo e de constante re-
flexão sobre o processo formativo do aluno, o grupo de pesquisadoras Eliamar 
Godoi, Leticia de Sousa Leite e Raquel Bernardes da Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU apresentam os resultados de um estudo que buscou inves-
tigar as diferentes fontes de informação para coletas de dados como tomada 
de decisões na perspectiva da avaliação formativa para os alunos surdos. As 
autoras disponibilizaram também alguns instrumentos e procedimentos que 
podem ser utilizados nos processos avaliativos dos alunos surdos, com a fi-
nalidade de multiplicar as fontes de informação e a fim de coletar dados de 
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qualidade para a avaliação que aspira a ser formativa, lançando luz ao: diário 
reflexivo, ao portfólio, à autoavaliação e avaliação de pares, à refacção das 
atividades, às provas e ao feedback. 

Já para compor a décima sexta parte, intitulada Acesso e desenvolvi-
mento de alunos surdos nas instituições de ensino regular, as pesquisadoras 
Andrelina H. R. Rabelo e Suely André de Araújo Drigo destacaram as Políticas 
Públicas relacionadas à inclusão da pessoa surda no contexto da escola regu-
lar, além de analisarem as práticas desenvolvidas, descrevendo se a inclusão 
do aluno surdo ocorre de fato como se deve, e se esse aluno consegue perma-
necer e se desenvolver dentro desse cenário. Buscando conhecimento a partir 
de leituras e experiências com ações voltadas para acompanhar processos 
de escolarização de alunos surdos, as autoras fizeram um levantamento do 
estado da arte sobre essa temática, além de acompanharem alunos surdos 
durante suas aulas nas escolas regulares no turno e no contra turno, na sala 
de recursos, o que é compartilhado com o leitor nesse capítulo.

No âmbito dos processos de escolarização de alunos com Altas Ha-
bilidades e Superdotação – AHS, na penúltima parte intitulada Atendimento 
educacional especializado e altas habilidades: análise de caso na Educação 
infantil, a pesquisadora Maria Isabel de Araújo nos brinda com a apresentação 
dos resultados de um estudo de caso psicopedagógico que foi realizado com 
objetivo de identificar as características e comportamentos de superdotação/
altas habilidades de um aprendente da Educação infantil de uma instituição 
escolar do município de Uberlândia-MG. Para tanto, a pesquisadora utilizou-
-se de instrumentos como: análise de documentos/materiais acadêmicos do 
aprendente, observação, questionários e entrevista/anamnese que foram apli-
cados junto à equipe pedagógica da instituição, à professora da sala regular, 
o aprendente e familiares. Os resultados indicaram comportamentos acima 
da média com características de altas habilidades do tipo acadêmico e pro-
dutivo-criativa com potencial elevado nas áreas das inteligências linguística, 
espacial, lógico-matemático, parecer que norteou uma série de ações didática 
e pedagógicas mais contextualizadas, potencializando o processo de escolari-
zação desse aprendente. 

Por último, na décima oitava parte, ainda versando sobre a temática das 
Altas Habilidades e Superdotação – AHS, por meio do tema Meus alunos com 
indicadores de altas habilidades/superdotação, a célebre pesquisadora Guacira 
Quirino Miranda nos apresenta um relato de experiência, forma descritiva, e 
convida o leitor para a reflexão sobre a relevância de se conhecer conceitos, 
procedimentos e instrumentos que permitam a observação de indicadores de 
altas habilidades/superdotação – AH/SD nos alunos. A autora ainda alerta que 
diversas vezes, pela falta de conhecimentos suficientes, o professor não possui 
condições de perceber características de altas habilidades em seus alunos e 
assevera a importância de o professor conhecer e reconhecer a necessidade e 
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a especificidade do aluno. A pesquisadora defende que esse entendimento por 
parte dos docentes de alunos com altas habilidades demanda a ampliação da 
visão, por meio de uma formação contínua, e a reflexão deliberada e consciente.

A obra Análise das Políticas Públicas de Inclusão e o Diálogo entre os 
Diversos Atores do Processo Educacional, publicado pela Editora NGIME/
UFJF, trata-se de um material de leitura obrigatória àqueles que desejam co-
nhecer abordagens de ensino e os processos de escolarização, de acolhida e 
de inclusão dos alunos com deficiência e àqueles que tencionam enveredar 
pelos caminhos da pesquisa a partir de experiências na lida com o público-alvo 
da Educação Especial sem muita prescrição, observando analiticamente os fe-
nômenos de inclusão e os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos 
com deficiência, sendo considerados em sua especificidade. 

Enfim a Obra Mecanismos de Gestão das Relações Socais: uma His-
tória de Divisão Desigual, discute com muita propriedade a diferença na/da 
diversidade e ainda apontam que a representação política dos diferentes seg-
mentos sociais nos espaços de diálogo institucionais ficam expostos a proces-
sos históricos de exclusão social, legitimados socialmente.
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PROJETO ACESSIBILIDADES: A INCLUSÃO NA 
UNIVERSIDADE ABERTA DE PORTUGAL*

isaBEl Maria DE Barros Dias**

DaniEla MElaré viEira Barros***

isaBEl roBorEDo sEara****

1 INTRODUÇÃO
O Projeto Acessibilidades foi criado na Universidade Aberta em outubro 

de 2008. Desde esta data tem desenvolvido a sua ação em ambiente virtual, 
tendo por objetivo ajudar e promover a colaboração entre estudantes com difi-
culdades físicas e sensoriais de acesso aos cursos online da UAb. O presente 
artigo é constituído por duas partes. Na primeira, apresenta-se o projeto e o 
perfil dos estudantes que o integram. Na segunda parte, a ação e importân-
cia do projeto é exemplificada com a apresentação de casos específicos de 
resolução de dificuldades que resultaram no desenho de procedimentos e de 
estratégias conducentes a uma maior inclusão em ambiente tecnológico de 
ensino a distância. O perfil dos estudantes e as suas principais necessidades 
foram identificados graças à análise quantitativa e qualitativa das respostas 
a questionários online, e à observação de reflexões e debates ocorridos no 
espaço de diálogo do projeto acessibilidades, na plataforma de ensino Moodle. 

Três grandes núcleos de questões foram identificados: 1) a interação 
docente / estudante e a inerente identificação e valorização das situações 
que justificam adaptações didáticas e/ou curriculares, 2) o acesso a materiais 
de estudo adaptados às necessidades dos estudantes, e 3) a adequação do 
espaço físico e temporal das provas presenciais aos diferentes estudantes. A 
resposta aos problemas identificados induziu o estabelecimento de diretrizes 
que procuraram encontrar a justa medida entre a uniformização de protoco-
los ou procedimentos e o primado da flexibilidade e da adaptabilidade aos 
casos concretos. 

Foram promovidas estratégias específicas, de fácil realização e cruza-
das por múltiplas vias para evitar perdas de informação, por forma a ampliar 
as opções didáticas e as possibilidades de acesso ao ensino – aprendizagem 
de pessoas com necessidades especiais, visando, assim, o cumprimento do 
objetivo de uma docência online inclusiva e sem barreiras. Deste modo, a enfa-

* Este texto é uma nova versão do trabalho intitulado: Projeto Acessibilidades: Modelo de Inclusão 
no Ensino Superior a Distância (DIAS; MOREIRA; QUINTAS-MENDES, 2016, p. 75-98). Disponí-
vel em: https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/5513.

** Universidade Aberta – Lisboa – Portugal. 
*** Universidade Aberta – Lisboa – Portugal. 
**** Universidade Aberta – Lisboa – Portugal. 
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se do presente texto recai em temas como a educação a distância, e-learning, 
inclusão, acessibilidades e ensino superior. 

O acesso ao conhecimento, no sentido mais global do termo, é unani-
memente sublinhado como uma chave do desenvolvimento social, económico 
e cultural, em estreita relação com a autonomia e a inclusão das pessoas na 
sociedade, promovendo uma identidade coletiva. 

A universidade tem um papel relevante na transmissão e difusão do 
saber, pelo que todos e quaisquer impedimentos na possibilidade de aceder 
ao conhecimento, ao invés de promoverem o crescimento e desenvolvimento 
sociais, configuram fatores de manifesta desigualdade de oportunidades. No 
campo universitário também há estudantes expostos a este risco e, nesse sen-
tido, no quadro específico do e-learning, reveste-se da maior importância a fa-
cilitação do acesso ao conhecimento e o descortinar de respostas inovadoras 
para necessidades específicas pois, como Jaeger (2012) sublinha, for persons 
with disabilities, unless technological design and implementation meaningfully 
focus on inclusion, the internet may become a new means of increased margi-
nalization in society. 

Por outro lado, alguns cursos concebidos e desenhados para ambien-
te virtual não têm em consideração algumas especificidades e necessidades 
especiais, tal como reportam Roberts, Crittenden e Crittenden (2011), o que 
exponencia as desigualdades nas oportunidades na aprendizagem. 

Seale e Cooper (2010) e Seale (2013) descrevem a acessibilidade neste 
contexto. De uma forma geral, a acessibilidade relacionada com o e-learning 
(ambientes de aprendizagem virtual, repositórios digitais, fóruns de discussão) 
é um assunto importante e que deve ser realçado e divulgado, na medida em 
que os estudantes desconhecem muitas das possibilidades e as vantagens 
de múltiplas ferramentas tecnológicas que ajudam a colmatar as barreiras tal 
como o software “Jaws”, um leitor de ecrã de grande utilidade para portadores 
de deficiências visuais, bem como o DOSVOX e o Virtual Vision, leitores de 
ecrã em português e, para os portadores de deficiências auditivas, algumas 
aplicações da Apple que facilitam a interação. 

Sachs e Schreuer (2011) assinalam igualmente a relevância da técni-
ca na promoção de uma maior acessibilidade, o que permite que estudantes 
com necessidades especiais possam escolher um percurso universitário, em 
ambiente de e-learning, e que o realizem com sucesso. A flexibilidade dos con-
teúdos online é assim um forte facilitador da acessibilidade, tal como foi recen-
temente referido por Mike Kent (2015): 

Learning material that is made available online can have far more options 
for accessibility than analogue content, electronic text can be read aloud 
and translated to braille, audio files can be electronically transcribed as 
text. Finally the eLearning environment can provide students with a much 
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greater degree of flexibility, lectures can be listened to when circumstan-
ces allow rather than at a set time and place. 

Acresce que este sucesso tem impacto, não só nos próprios estudantes, 
mas traduz-se ainda, comprovadamente, numa influência positiva para futuros 
estudantes.

2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO ACESSIBILIDADES E DOS 
ESTUDANTES INTEGRADOS
O Projeto Acessibilidades foi criado na Universidade Aberta (UAb) no 

momento em que esta instituição implementou um novo modelo pedagógico, 
assente na lecionação exclusivamente online. As alterações realizadas trou-
xeram à luz graves problemas de literacia digital entre os estudantes inscritos. 
Por maioria de razão, pensou-se que os estudantes com necessidades educa-
tivas especiais enfrentariam ainda maiores dificuldades. 

Acrescia o facto de que, até 2008, os estudantes com necessidades 
educativas especiais (doravante NEEs) inscritos na UAb eram apoiados ca-
suisticamente: os Serviços Académicos procuravam assegurar as condições 
de acesso necessárias em situação de exame (presencial) e os docentes da-
vam o apoio científico possível, mas sempre de modo autónomo e não enqua-
drado institucionalmente. 

Dados estes pressupostos, por iniciativa da então Coordenadora do 
LE@D (Laboratório de Educação a Distância), Profª. Alda Pereira, foi constitu-
ído um grupo multidisciplinar que tinha por missão identificar as necessidades 
especiais dos estudantes inscritos na UAb e envidar esforços com vista a faci-
litar a acessibilidade desses estudantes aos cursos ministrados. 

A Universidade Aberta é uma universidade pública de ensino a distância 
em que todos os cursos são lecionados em regime de e-learning, quer os que 
conferem graus académicos (licenciatura, mestrado e doutoramento), quer ain-
da todos os restantes cursos de formação contínua e profissional. O modelo 
educativo da Universidade Aberta assenta em quatro grandes linhas: a aprendi-
zagem centrada no estudante, o primado da flexibilidade, a valorização das inte-
rações entre docente-estudante e entre colegas e o princípio da inclusão digital. 

Estas linhas norteiam a organização do ensino, o papel do estudante e 
do professor, a planificação, conceção e gestão das atividades de aprendiza-
gem a propor aos estudantes, a tipologia de materiais a desenvolver e a natu-
reza da avaliação das competências adquiridas. Especialmente a quarta linha 
de força da atuação pedagógica do modelo da Universidade Aberta pauta-se 
pela inclusão digital, entendida como a facilitação do acesso aos adultos que 
pretendam frequentar um programa numa instituição superior e não tenham 
ainda adquirido desenvoltura na utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (PEREIRA et al., 2007). 
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Por conseguinte, podemos afirmar que o primado da inclusão digital se en-
contra na própria essência da Universidade Aberta. Esta preocupação torna-se 
especialmente premente quando em causa estão pessoas com necessidades 
especiais. Assim, na primeira fase do Projeto Acessibilidades, foram realizadas 
entrevistas telefónicas individuais aos estudantes com possíveis dificuldades de 
acesso a fim de identificar quais as suas necessidades mais prementes. 

Tendo-se constatado que muitos destes estudantes podiam ser conside-
rados infoincluídos, foi decidido criar um espaço na plataforma Moodle que ser-
visse de local de encontro e de debate entre os estudantes com necessidades 
especiais e a equipa do Projeto. Ao longo do tempo em que este espaço tem 
estado ativo (desde finais de 2008), o mesmo, tem-se revelado de grande uti-
lidade. Isso porque tem possibilitado, não só a identificação das necessidades 
que vão surgindo (e a consequente tomada de medidas que permitam ultra-
passá-las), mas também a divulgação de informações específicas. Há ainda a 
importantíssima entreajuda entre os estudantes com necessidades educativas 
especiais, pois os alunos mais antigos e os antigos estudantes estimulam e 
ajudam os colegas que a cada ano são integrados no espaço deste projeto. 

Esta experiência vai assim ao encontro da ideia defendida por vários au-
tores (ASUNCION; FICHTEN; FERRARO; BARILE; NGUYEN; WOLFORTH, 
2010; FICHTEN; NGUYEN; BARILE; HAVEL, 2012; FICHTEN; FERRARO; 
ASUNCION; CHWOJKA; BARILE; NGUYEN; KLOMP; WOLFORTH, 2009) de 
que o e-learning promove a inclusão dos estudantes com vários tipos de defi-
ciência. No Projeto Acessibilidades, esta ideia é comprovada a cada ano que 
passa. Com efeito, este sistema de ensino-aprendizagem tem grandes poten-
cialidades para a inclusão. 

No entanto, é importante também não descurar as variáveis que as de-
ficiências podem trazer, possíveis problemas como os que são enfatizados 
por alguns autores (FERRARO; FICHTEN; ASUNCION; BARILE; NGUYEN; 
MARTINIELLO; BUDD; WOLFORTH; MALIK, 2008), que também avançam 
com sugestões de atuação que permitem colmatar ou diminuir eventuais difi-
culdades de acesso. 

Em finais de 2011 foi realizado um inquérito com vista a uma nova afe-
rição de vários elementos, como o perfil dos estudantes integrados, as suas 
preocupações e necessidades mais prementes e a sua perceção da ação e 
da importância do Projeto Acessibilidades. Para além deste primeiro inquérito, 
no ano letivo de 2013/2014 foi realizado um segundo levantamento de infor-
mações com vista a dar resposta a um questionário proposto pelo “Grupo de 
Trabalho para o Apoio aos Estudantes com Deficiência no Ensino Superior” 
(GTAEDES) no qual a Universidade Aberta detalhou a caracterização dos seus 
estudantes com NEEs. 

Com bases nestes dois documentos apresentamos a seguir um perfil 
dos estudantes inscritos no projeto.
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2.1 PERFIL DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM NO PROJETO
Passamos a caracterizar os estudantes do Projeto Acessibilidades. Para 

tal, apresentamos alguns quadros com informações gerais sobre os participan-
tes, que permitem perceber quem é diretamente atingido por esta iniciativa e, 
consequentemente, que também facilitam a compreensão da importância do 
projeto. 

Começamos por apresentar um Quadro com a distribuição dos estudan-
tes com NEEs da UAb, de acordo com a tipologia proposta pelo GTAEDES:

Quadro 1 – Quantidade de estudantes divididos por tipos de necessidades educativas 
especiais (resposta ao inquérito do GTAEDES). Trata-se de uma tabela com 

informações distribuídas em 4 colunas e 10 linhas. Sendo a primeira coluna com o 
tema Necessidades educativas especiais e as outras 3 colunas com datas de períodos 

anuais, partindo do período de 2011 e 2012 a 2013 e 2014. Já as 10 linhas  
possuem a denominação de cada necessidade educativa especial. 

Necessidades educativas especiais 2011/12 2012/13 2013/14

Deficiência Auditiva 5 3 5

Deficiência motora 27 19 +30

Deficiência Visual 13 9 11

Dislexia 0 0 0

Doenças crónicas (exemplo: epilepsia, diabetes, asma) 6 5 10

Doenças do foro psiquiátrico (exemplo: depressão, 
esquizofrenia, fobias) 4 7 5

Doenças ou problemas neurológicos 3 3 5

Espectro do autismo (autismo, síndrome de asperger) 0 0 0

Multideficiência 2 2 3

Fonte – As autoras (2020)

Graças a este quadro, podemos perceber que a grande maioria dos par-
ticipantes do projeto tem como deficiência a condição motora, sendo a defici-
ência visual o segundo maior grupo, em número. 
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2.2 QUANTITATIVO DE ALUNOS POR DEFICIÊNCIA
Relativamente a idades:

Quadro 2 – Idades dos estudantes divididos por necessidades especiais  
(resposta ao inquérito do GTAEDES). Trata-se de uma tabela com informações 

distribuídas em 6 colunas e 10 linhas. Sendo a primeira coluna com o tema 
Necessidades educativas especiais e as outras 5 colunas com as faixas etárias 
distribuídas por períodos partindo do período etário de 17-24 a mais de 65 anos.  

Já as 10 linhas possuem a denominação de cada necessidade educativa especial. 

Necessidades educativas 
especiais 17-24 anos 25-34 anos 35-49 anos 50-65 anos +65 anos

Deficiência Auditiva 0 2 1 2 0

Deficiência motora 1 6 17 8 1

Deficiência Visual 0 2 7 2 0

Dislexia 0 0 0 0 0

Doenças crónicas 
(exemplo: epilepsia, 

diabetes, asma)
0 1 5 4 0

Doenças do foro 
psiquiátrico (exemplo: 

depressão, esquizofrenia, 
fobias)

0 2 2 1 0

Doenças ou problemas 
neurológicos 1 2 2 1 0

Espectro do autismo 
(autismo, síndrome de 

asperger)
0 0 0 0 0

Multideficiência 0 1 2 0 0

Fonte – As autoras (2020)

As idades variam, mas a grande maioria está na faixa etária dos 35 aos 49 
anos. Fase adulta, de estudos e de desenvolvimento profissional. Ressaltamos 
que a grande maioria deste público teve dificuldades no desenvolvimento dos 
estudos e portanto os tempos do acesso ao ensino superior são diferenciados.

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS DE CURSOS A DISTÂNCIA
Relativamente aos cursos em que estão matriculados na Universidade 

Aberta:
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Quadro 3 – Cursos de maior número de estudantes com necessidades educativas 
especiais (resposta ao inquérito do GTAEDES). Trata-se de uma tabela com 

informações distribuídas em 2 colunas e 10 linhas. Sendo a primeira coluna com o 
tema Necessidades educativas especiais e a outra com a denominação dos  
Cursos em que estes estudantes estão inscritos. Já as 10 linhas possuem a 

denominação de cada necessidade educativa especial tratada relacionada com  
os cursos em que os estudantes estão inscritos. 

Necessidades educativas especiais cursos

Deficiência Auditiva Ciências Sociais, Ciências da Informação, 
Gestão, História etc.

Deficiência motora Ciências Sociais, Licenciatura em Educação, 
Gestão História, Informática etc.

Deficiência Visual Ciências Sociais, Gestão etc.

Dislexia 0

Doenças crônica (exemplo: epilepsia,  
diabetes, asma) Ciências Sociais, estudos Europeus etc.

Doenças do foro psiquiátrico (exemplo: 
depressão, esquizofrenia, fobias) Ciências Sociais, Línguas Aplicadas etc.

Doenças ou problemas neurológicos Ciência da Informação, Ciências Sociais etc.

Espectro do autismo (autismo, síndrome  
de asperger) 0

Multideficiência Ciência da Informação, História etc.

Fonte – As autoras (2020)

As áreas de Ciências Sociais, Ciências da Informação, Gestão e História 
são as mais procuradas por estes estudantes. Áreas que são amplas e com 
várias saídas profissionais. Estes cursos também são procurados por muitas 
pessoas que já se encontram no mundo do trabalho e que procuram aperfeiço-
ar-se nas suas áreas e campos de atuação. 

Quando interrogados sobre as razões que presidiram à escolha da UAb 
para a realização dos seus cursos, agora no inquérito interno realizado em 
2011, a maioria dos estudantes destaca os seguintes argumentos e razões:

 } Realizar um curso superior é uma meta profissional, uma mudança de 
rumo na vida profissional.

 } Pelas dificuldades físicas só é possível estudar com este método / 
sistema de ensino não presencial / modalidade e-learning.

 } A flexibilidade na gestão do tempo / trabalho diário constitui uma boa 
opção, adequável ao ritmo de vida de cada um.



24

 } A não necessidade de deslocação para assistir a aulas constitui uma 
grande vantagem quando se possui fraca mobilidade.

 } A UAb e o ensino a distância são as vias possíveis para alcançar va-
lorização pessoal/para realizar um sonho de vida.

 } Nesta universidade encontram-se pessoas que ajudam a ultrapassar 
as dificuldades, o que ajuda na motivação.

As mudanças pessoais que se repercutem em objetivos como alcançar 
uma meta profissional através de um curso superior constituem o principal moti-
vo para procurar uma opção de ensino superior. A escolha da Universidade Aber-
ta assentou especificamente no reconhecimento de que esta instituição, graças 
à sua metodologia de ensino-aprendizagem, facilita a frequência de um curso. 

As respostas apresentadas, especialmente eloquentes na valorização 
do EaD/e-learning como metodologia especialmente inclusiva, sublinham 
igualmente a vontade destes estudantes de progredir, tanto nas suas carreiras, 
como nos seus conhecimentos. 

3 EXEMPLOS DE ATENDIMENTO DA DIVERSIDADE 
São dois os princípios de base que norteiam o Projeto Acessibilidades. 

Por um lado, existe uma acentuada consciência de que a inclusão é a capaci-
dade de aceitação das diversidades dos indivíduos, garantindo acesso igualitá-
rio às oportunidades, o que representa atualmente um dos principais desafios 
da sociedade, principalmente na área da Educação (TEIXEIRA; KUBO, 2008; 
UNESCO, 1990; UNESCO, 1994). 

Por outro lado, valoriza-se a noção de que os aspetos facilitadores da 
aprendizagem das pessoas com NEEs são igualmente benéficos para os 
aprendentes em geral, não colidindo na sua génese. Especialmente esta ideia 
da acessibilidade como forma de facilitação da aprendizagem em geral amplia 
positivamente o conceito de necessidades especiais na educação.

Paralelamente, é importante prestar atenção ao facto de que cada es-
tudante, tenha ele/ela necessidades educativas especiais ou não, aprende de 
forma diferente, o que conduz à preocupação com as especificidades de cada 
um. O Projeto Acessibilidades segue esta direção, ao mesmo tempo que possi-
bilita a colaboração como forma de aprendizagem e valoriza as competências 
individuais, na medida em que dá autonomia aos estudantes para dialogar e 
interagir uns com os outros e com antigos estudantes. 

Por isso, o Projeto Acessibilidades é inovador e singular pela maneira 
como aborda a diferença. Com efeito, neste projeto são incluídas pessoas com 
vários tipos e graus de dificuldade de acesso e com necessidades muito dis-
tintas. O que se pretende é não só uma ajuda direta, por parte dos elementos 
da Universidade Aberta que integram o projeto, mas também (e sobretudo) 
estimular a entreajuda entre os vários estudantes integrados. 
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O Projeto Acessibilidades tornou-se, assim, um espaço de grande difu-
são e interação de informações técnicas e de ajuda mútua. Além disso, tam-
bém constitui uma plataforma de monitorização e de identificação de possíveis 
problemas que interferem na aprendizagem. O intuito é que os estudantes que 
integram o projeto possam cada vez mais ter condições para que os seus pro-
cessos de ensino e aprendizagem se desenvolvam da melhor forma, indo-se 
ao encontro das suas especificidades. 

Com base na análise das respostas ao inquérito realizado e na obser-
vação de reflexões e discussões ocorridas no espaço de diálogo do Projeto 
Acessibilidades, a equipa identificou três grandes núcleos de questões: 1) a 
interação docente / estudante e a inerente identificação e valorização das si-
tuações que justificam adaptações didáticas e/ou curriculares, 2) o acesso a 
materiais de estudo adaptados, e 3) a adequação do espaço físico e temporal 
das provas presenciais. Cada uma destas três questões foi objeto de reflexão, 
tendo a equipa optado por promover soluções diferenciadas e flexíveis. 

3.1 A INTERAÇÃO DOCENTE / ESTUDANTE COM VISTA A EVENTUAIS 
ADAPTAÇÕES DIDÁTICAS E/OU CURRICULARES
Para fazer face a eventuais problemas de interação entre docentes e 

estudantes, a resposta que o Projeto Acessibilidades tem vindo a incentivar 
segue o lema: comunicar e dar a conhecer. Tem-se ainda privilegiado a comu-
nicação cruzada, por forma a minimizar as possibilidades de perda de informa-
ção. Neste sentido, a equipa do Projeto elaborou um pequeno documento que 
disponibilizou aos coordenadores de curso que, por seu turno, o facultaram 
aos docentes dos vários cursos ministrados na UAb. 

Neste documento, o projeto é apresentado e são sugeridos procedimen-
tos de resposta a diferentes tipos de situação. O texto tem um discurso simples 
e objetivo, entrecortado por destaques, para que a sua consulta seja fácil e 
eficiente. São salientados os cuidados a ter com os documentos disponibili-
zados aos estudantes (nomeadamente os formatos mais acessíveis, detalhes 
que facilitam a leitura das páginas Moodle, carateres a evitar...) e sugere-se 
que procedimentos ter nos casos em que é necessário proceder a adaptações 
pontuais, o que obriga a uma reflexão conjunta dos docentes com a coordena-
ção do curso por forma a assegurar o mesmo nível de formação, mas mediante 
adaptações curriculares. 

O documento de apoio a coordenadores e docentes produzido pelo 
Projeto Acessibilidades apresenta ainda vários contactos aos quais é possível 
recorrer (do Centro de Documentação e dos elementos do próprio Projeto) e 
refere alguns protocolos de comunicação. Um desse protocolos consiste pre-
cisamente na segunda via de comunicação implementada pelo projeto: anual-
mente, é solicitada aos Serviços Académicos a lista dos estudantes que, no ato 
de matrícula, referiram a necessidade de apoio especial. 
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Esta lista é disponibilizada às Coordenações de cursos que, por sua vez, 
a publicitam nos fóruns que mantêm com os docentes dos seus cursos. A gran-
de maioria das patologias indicadas pelos estudantes no ato de matrícula não 
obriga a cuidados especiais por parte dos docentes. Porém, considera-se que 
é importante que coordenadores e docentes saibam quem são os estudantes 
que, nos seus cursos, poderão precisar de algum apoio especial. 

A pedido dos coordenadores de curso, esta lista pode ainda ser filtrada 
e detalhada, podendo apresentar as unidades curriculares em que determina-
dos estudantes se inscreveram em cada semestre. A lista serve ainda para o 
secretariado do Projeto identificar novos estudantes com NEEs e convidá-los a 
integrar o espaço Moodle do Projeto Acessibilidades. 

Em sentido inverso, se um docente detetar que um estudante revela ter 
necessidades educativas especiais, mesmo que não o tenha declarado no ato 
de matrícula, envia o número e nome desse estudante para o email do projeto 
para que o secretariado possa subsequentemente contactar o aluno em causa 
e integrá-lo no espaço Acessibilidades. 

Porque muitas das patologias indicadas no ato de matrícula não interfe-
rem com o processo de ensino-aprendizagem online, o projeto Acessibilidades 
promove ainda uma quarta linha de comunicação. Esta via consiste em alertar 
os estudantes inscritos no projeto para o facto de que devem dar a conhecer a 
sua situação aos respetivos docentes, sempre que considerem que precisam 
de alguma atenção especial. Para tal, foi criada uma minuta com indicação da 
informação que o estudante deve passar aos seus docentes, adaptável caso 
a caso. 

Desta forma, o estudante que considera que precisa de atenção particu-
lar por parte dos seus docentes, envia-lhes informação sobre si próprio e sobre 
as suas necessidades especiais. Esta informação é enviada por mensagem 
privada, com conhecimento para o projeto que, seguidamente, disponibiliza o 
seu apoio aos docentes envolvidos. 

Ao cruzar informação top-down e down-top, a equipa do Projeto Aces-
sibilidades considera ter criado uma malha suficientemente fina para que não 
se perca qualquer informação e para que todos os que precisarem de apoio 
o possam obter. Neste processo, é de grande importância a elaboração de 
documentos de sensibilização e de minutas que alertem para um leque de situ-
ações e para formas de atuação, bem como a necessidade de periodicamente 
relembrar informações, tanto às coordenações e aos docentes (envio das listas 
de alunos com NEEs), como aos estudantes (alertar para para que, se neces-
sário, contactem os seus professores e lhes dêem a conhecer as suas histórias 
de vida e as suas necessidades). 

Só quando sabem da existência de estudantes com NEEs nas suas tur-
mas e estando despertos para os protocolos de atuação existentes é que os 
docentes podem avaliar os casos que se apresentam por forma a valorizar o 
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que deve ser valorizado e, se necessário, proceder a eventuais adaptações 
didáticas e/ou curriculares que se imponham.

3.2 O ACESSO A MATERIAIS DE ESTUDO ADAPTADOS
Materiais de estudo em formato acessível têm sido uma preocupação 

constante do Projeto Acessibilidades, desde a sua criação, pois este é um 
elemento importantíssimo para o bom sucesso do processo de ensino-apren-
dizagem. Neste campo, a ajuda do Centro de Documentação da UAb tem-se 
revelado imprescindível, por um lado, pela pesquisa de materiais de estudo em 
formato acessível e, por outro lado, graças à digitalização pontual de materiais 
fundamentais para determinadas unidades curriculares. 

Apesar de praticamente todos os materiais produzidos pela Universida-
de Aberta existirem em formato digital, podendo ser disponibilizados pelo Cen-
tro de Documentação a estudantes com necessidades educativas especiais, 
mediante pedido destes, é também verdade que os docentes recorrem a mais 
materiais de estudo, de diversa índole, para além dos produzidos pela Institui-
ção, materiais estes que nem sempre se encontram em formatos acessíveis. 

Com vista a minimizar este problema, o Centro de Documentação es-
tabeleceu, em 2014, um protocolo de colaboração com a Biblioteca Sonora 
Digital da Biblioteca Pública Municipal do Porto (Câmara Municipal do Porto), 
cujo acervo documental passou a estar disponível aos estudantes do Projeto 
Acessibilidades da Universidade Aberta (mediante solicitação e atribuição de 
credenciais de acesso). 

Para além do apoio disponibilizado pela UAb, o espaço Moodle do Pro-
jeto Acessibilidades tem também funcionado como plataforma de entreajuda. É 
comum um estudante integrado no projeto colocar uma mensagem onde indica 
as referências bibliográficas de que necessita para uma determinada unidade 
curricular e obter subsequentemente versões digitais, por parte do Centro de 
Documentação da UAb, mas também por parte de colegas que já realizaram 
a mesma unidade curricular ou antigos alunos que se mantêm no projeto por 
razões afetivas e porque consideram que podem ser uma mais-valia na ajuda 
aos colegas mais novos. 

Como exemplo, refira-se uma antiga aluna do curso de Ciências da In-
formação e da Documentação que trabalha numa biblioteca onde se procede 
à adaptação de materiais scripto a suportes acessíveis a cegos, e que, mesmo 
depois de ter terminado o seu curso, se manteve no projeto e tem sido um ele-
mento dinamizador do grupo pois frequentemente auxilia os demais colegas na 
obtenção de materiais em formato acessível. 

O incentivo à entreajuda no quadro do espaço Moodle do Projeto Acessi-
bilidades é uma das áreas de maior sucesso. Tem funcionado, não só ao nível 
da partilha de materiais de estudo, mas também como local onde os estudan-
tes recém chegados à Universidade Aberta podem tirar dúvidas muito pontuais 
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sobre funcionalidades da plataforma ou sobre como fazer determinada ação 
(por exemplo, como submeter eletronicamente um instrumento de avaliação 
- e-fólio). 

Este sucesso é também testemunhado pelo interesse que os antigos 
estudantes têm revelado ao manter-se associados ao espaço e ao facto de 
acorrerem sempre que se verifica um pedido de ajuda, por mais simples que 
este seja.

3.3 A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E TEMPORAL DAS PROVAS 
PRESENCIAIS
A situação de prova presencial é, por norma, potencialmente stressante, 

e poderá sê-lo ainda mais quando o estudante tem limitações físicas e/ou sen-
soriais de acesso. Tendo consciência deste facto, bem como da variedade de 
perfis e de situações possíveis, o Setor de exames estabeleceu uma lista de 
facilidades que poderia disponibilizar aos estudantes da Universidade Aberta 
em situação de exame. 

Esta tipologia vai desde cuidados a ter por parte do professor vigilante 
da prova (por exemplo, chamar em voz mais alta um estudante que tenha 
dificuldades de audição) até ao assegurar de condições bastante mais especí-
ficas, como o acesso a estudantes com deficiências motoras ou com necessi-
dades de locomoção especiais, ou a realização de exames em computador e 
com o apoio de leitores de ecrã para estudantes cegos e amblíopes. 

A indicação das especificidades de cada estudante em situação de pro-
va presencial é indicada no início do ano aos Serviços Académicos, porém, 
pode ser alterada caso o estudante verifique que as condições que escolheu 
não são as mais adequadas ao seu caso. Nestas situações, o espaço Moodle 
do Projeto Acessibilidades tem servido como plataforma de aconselhamento e 
de esclarecimento de dúvidas, com vista a otimizar o encontro entre as neces-
sidades específicas dos diferentes estudantes e as condições de exame que 
a UAb pode oferecer. 

Tem-se procurado normalizar procedimentos. Porém, tem também ha-
vido uma atenção especial aos indivíduos concretos e aos casos específicos 
de cada estudante. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Projeto Acessibilidades apresenta-se, assim, como uma estrutura es-

pecialmente flexível e adaptável, que procura sintonizar a uniformização de 
protocolos e procedimentos, com a atenção que os casos específicos exigem 
com vista a dar resposta aos problemas identificados. O projeto possui um pe-
queno espaço visível (o seu espaço de interação no Moodle) por detrás do qual 
se move uma teia de contactos e de iniciativas, onde umas poucas pessoas 
envidam esforços, de modo célere e eficaz, com vista a articular o estabeleci-
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mento de diretrizes gerais com o primado da flexibilidade e da adaptabilidade 
aos casos concretos. 

Foram promovidas estratégias específicas, de fácil realização e cruza-
das por múltiplas vias para evitar perdas de informação, de modo a ampliar as 
opções didáticas e as possibilidades de acesso ao ensino –aprendizagem de 
pessoas com necessidades especiais. 

Trata-se de um trabalho discreto mas extremamente gratificante, onde 
cada pequena vitória é um grande passo no extenso caminho com vista ao 
cumprimento do objetivo maior de uma docência online inclusiva e sem barrei-
ras. Mediante a experiência que o grupo do Projeto Acessibilidades já adquiriu, 
outros desafios poderão perfilar-se, nomeadamente como fazer chegar a nos-
sa ação a populações cujo acesso à Internet é limitado (caso de estudantes 
presos). 

Uma segunda questão a ponderar será a inserção no Projeto Acessibili-
dades de estudantes que não tenham NEEs como mentores e auxiliadores dos 
colegas. Finalmente, haverá ainda que aperfeiçoar as vias de comunicação 
com a sociedade civil por forma a fazer chegar a todos os possíveis interes-
sados informações sobre o apoio que a UAb disponibiliza aos estudantes com 
NEEs por forma a que todos os que sonham continuar a estudar e a aprender 
o possam fazer, independentemente das suas condições físicas ou sensoriais.
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TECNOLOGIAS ASSISTIVAS ATRAVÉS DA ABORDAGEM 
FÍLMICA: FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL NO 
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho possui como foco o uso da linguagem fílmica en-

quanto metodologia ativa de ensino-aprendizagem, uma vez que se trata de 
uma importante estratégia andragógica. Ou seja, o uso de filmes na sala de 
aula proporciona o envolvimento e a provocação dos estudantes adultos, uma 
vez que são estimulados a refletir e se posicionar de maneira fundamentada, 
acerca de determinados temas, nesse caso, especificamente, com ênfase nas 
Tecnologias Assistivas na perspectiva inclusiva.

Tem como objetivo geral, promover o debate e interdisciplinar da inclu-
são social de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimen-
to e altas habilidades/superdotação via Tecnologias Assistivas enquanto tema 
e direito humano essencial para a formação acadêmica e profissional dos es-
tudantes do Ensino Superior. 

[...] o cinema tem exercido uma expressiva contribuição na divulgação 
dos avanços da ciência, pois além da divulgação dos conhecimentos 
científicos, possibilita uma interpretação crítica sobre os pontos positivos 
e negativos de tais conhecimentos para a vida humana (AUGUSTINHO; 
VIANA; RÔÇAS, 2009). 

São os objetivos específicos: 
a) Estimular o desenvolvimento de análises críticas e reflexivas com 

foco nas tecnologias assistivas inerentes, que diretamente se re-
lacionam em termos profissionais e pessoais à formação dos estu-
dantes do ensino superior.

b) Instigar e conduzir discussões acadêmicas sobre a Educação Es-
pecial na perspectiva inclusiva, envolvendo dessa forma diferentes 
conteúdos abordados na sala de aula universitária. 

* FATRA e Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
** Centro Universitário Una de Uberlândia – UMA – MG.
*** FATRA e Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
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c) Proporcionar o exercício da análise crítica e fundamentada de fatos 
cotidianos diretamente articulados com as tecnologias assistivas 
por meio de filmes que abordam essa temática. 

d) Construir, juntamente aos alunos, o diálogo interdisciplinar e o pro-
cesso de transformação de informações em conhecimento no que 
tange aos saberes necessários para o uso adequado de tecnologias 
assistivas em diferentes ambientes profissionais.

O filme é uma importante estratégia e metodologia ativa de ensino por-
que atende às peculiaridades da faixa etária dos estudantes universitários, que 
mesmo apesar de ser bastante diversa, abrange um público alvo de pessoas 
adultas. Daí a importância de se estruturar essa metodologia do ponto de vista 
andragógico, considerando que o ser aprendente em destaque é o adulto – 
diferentemente das crianças, que são o foco da pedagogia enquanto ciência. 

A partir desse olhar, as sessões de cine debate (Anexo A) foram pensa-
das pelo grupo dos seus proponentes a partir das seguintes etapas: 

1 Levantamento bibliográfico da literatura pertinente tanto em relação 
ao uso didático do filme enquanto estratégia formativa dinâmica, 
interativa e eficaz. 

2 Escolha do tema atual/emergente. 
3 Seleção do filme e das cenas a serem exibidas. 
4 Divulgação junto aos docentes e discentes. 
5 Exibição do filme intercalando as cenas com momentos de dinâmi-

cas, investigações, debates; reflexões. 

A iniciativa de organizar essa atividade foi decorrente de um grupo de 
docentes da rede privada de Ensino Superior de Uberlândia – Faculdade Una 
Uberlândia e Faculdade do Trabalho, que também são os autores desse es-
tudo. Tais proponentes organizam continuamente sessões de cine debate fo-
mentando, a partir dessa prática pedagógica, o estudo e o debate sobre as 
tecnologias assistivas.

O primeiro tema escolhido pelos autores dessa análise para foi “Inclusão 
e o uso das tecnologias assistivas através da linguagem fílmica” numa pers-
pectiva ampla e introdutória. Em seguida, os demais temas e filmes escolhidos 
tiveram como eixo norteador a abordagem dos diferentes tipos de deficiências 
sensoriais, bem como diferentes casos de transtornos globais do desenvolvi-
mento e também altas habilidades e superdotação. Para trilhar este caminho 
foi primordial a compreensão do uso das tecnologias assistivas1

**** no ensino 
superior (Anexo A).

1
**** A Secretaria Especial de Direitos Humanos da presidência da República instituiu o CAT – Comitê de 

Ajudas Técnicas, enquanto. Nessa lógica, tecnologia assistiva para o CAT consiste numa área do co-
nhecimento, de cunho interdisciplinar, que abrange uma série de produtos, recursos, metodologias, 
ferramentas, práticas e serviços que viabilizam a inclusão das atividades e participação funcionais de 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, 
visando que tenham cotidianamente autonomia e qualidade de vida e inclusão social.
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Portanto, a presente análise é fruto pesquisa bibliográfica acerca da te-
mática abordada, associada a relatos de experiências desenvolvidos em salas 
de aula de diferentes instituições e cursos de graduação, conduzidas pelos 
objetivos desse trabalho.

2 O FILME ENQUANTO METODOLOGIA ATIVA: DO DOMÍNIO DAS 
TECNOLOGIAS AO SENTIDO DIDÁTICO 
É factível que a relação entre cinema e educação é extremamente re-

levante tanto na dimensão científica/acadêmica quanto social, tendo em vista 
que além do fomento ao pensamento crítico, também viabiliza o estímulo aos 
alunos a transformarem continuamente e de maneira interdisciplinar, informa-
ções em conhecimento. Quando empregada no ensino superior, resulta numa 
significativa iniciativa e estratégia andragógica, que quando usada em favor ao 
processo de ensino-aprendizagem, torna o trabalho em sala de aula interativo, 
dinâmico e reflexivo. E por sua vez, se desdobra na consolidação de uma me-
todologia ativa eficaz e marcante para os alunos nela envolvidos, pois o filme 
e o debate a ele inerente assumem um caráter bastante ilustrativo de muitas 
questões pouco conhecidas (em profundidade e consistência) e até mesmo 
desconhecidas. 

No processo educativo o cinema contempla as dimensões pedagógica, 
ética, psicossocial e política. A dimensão pedagógica em filmes é vasta, 
são muitas as questões, os conceitos e reflexões sobre a realidade pro-
piciando a produção do conhecimento (BEZERRA; KATO, 2013, p. 30). 

A significância da realização desse tipo de atividade se encontra no fato 
de que os filmes, quando utilizados em momentos de ensino-aprendizagem, 
são viabilizadores da construção de diferentes modelos mentais. Tanto que a 
escolha de um tema e documentário/filme forte e impactante, deve ser propo-
sital no sentido de convidar os alunos a compreender, em termos pormenores, 
aspectos da realidade que são muito próximos do seu cotidiano, porém talvez 
pouco conhecidos. 

Com isso, consequentemente, estabelece-se no ambiente acadêmico 
o diálogo para além dos conteúdos previstos nos Projetos Pedagógicos de 
cursos, promovendo o diálogo com as relações sociais postas: 

[...] os filmes comerciais podem e devem ser utilizados como ferramenta 
pedagógica, visto que, em sua grande maioria, os alunos participantes 
da pesquisa, afirmam que os filmes aproximam o conhecimento cientí-
fico da vida real, e que também se apresentam como uma forma mais 
interessante de aprender (AUGUSINHO; VIANA; RÔÇAS, 2009).
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Nesse sentido, os cine-debates focados em temas emergentes e/ou atuais 
são desafiadores e nessa lógica, o seu principal objetivo é utilizar/explorar o 
máximo possível o que esse recurso pode oferecer para a concretização de 
saberes mais aprofundados e fundamentados acerca de tais questões, para 
que dessa forma o aluno transcenda a formulação mecânica de opiniões infun-
dadas e superficiais e passe a transformar informações em conhecimentos de 
forma articulada à sua área de formação. 

[...] a utilização de filmes comerciais possui valor pedagógico por contri-
buir na construção de uma nova visão sobre os temas e conhecimentos 
abordados em sala de aula. Além disto, constatamos que a linguagem 
cinematográfica e audiovisual auxilia na leitura do mundo e possibilita o 
estabelecimento de relações entre o saber científico e a realidade dos 
educandos (AUGUSTINHO; VIANA; RÔÇAS, 2009).

E os professores, nesse caso, são mediadores de uma sala de aula 
invertida. Por isso devem se preparar para conduzir com maestria a interpreta-
ção, reflexão e interação com os alunos de maneira articulada ao filme e aso 
conteúdos próprios da sua formação. 

O filme, por um lado consiste num meio de comunicação que tem um 
significativo potencial educativo e nesse sentido também didático, entretanto, 
por outo lado, requer esforço e dedicação por parte do professor no que diz 
respeito ao seu uso e aplicabilidade – levando em consideração a escolha 
adequada até mesmo o domínio das tecnologias (MOREIRA, 2012). 

A iniciativa de organizar essa atividade foi decorrente de reuniões de for-
mação docente da Faculdade Una de Uberlândia e da Faculdade do Trabalho, 
por meio das quais foi sistematizado esse estudo que na prática desembocou-
-se, primeiramente, na realização uma oficina sobre o uso didático de filmes 
em sala de aula. Em diálogo com os professores, foi levantada a dificuldade 
relacionada ao uso e aplicabilidade de atividades fílmicas, onde foi notória que 
a grande dificuldade do seu uso enquanto metodologia ativa, é articular de 
forma planejada as interfaces do filme com os conteúdos e respectivamente 
com a formação dos alunos. 

A grande maioria dos professores confirma que não tem domínio de 
teorias cinematográficas, mas essa ausência não inibe o recurso à exi-
bição de filmes em aula, conforme se percebeu ao longo da pesquisa. 
Entrevê-se, no entanto, que mais importante que conhecer as teorias 
da área é ter clara uma articulação entre a disciplina e os filmes a se-
rem exibidos, de maneira a que não fiquem apenas ilustrativos. Mesmo 
assim, o cinema na sala de aula ocupa um lugar bem demarcado: é 
recurso didático, e – por vezes – estratégia pedagógica. Não chega a 
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ser um método ou uma abordagem específica do alunado. Por outro 
lado, também não se acomoda como distração, forma de relaxamen-
to ou recreação. Enfim, o cinema auxilia na educação (CHRISTOFO-
TELLI, 2009, p. 610). 

Consequentemente, a partir disso, um grupo de três docentes dessas 
instituições, estimulados por essa atividade anteriormente realizada entre os 
pares, se organizou para ofertar também aos estudantes, num formato apro-
priado ao seu percurso formativo, sessões de cine debate. 

Por parte dos estudantes, o filme é um recurso bastante aceitável no 
ambiente acadêmico, porém deve ser explorado de maneira planejada, pois 
certamente o professor será questionado caso não deixe claro os objetivos de 
aprendizagem envolvidos em sua ação. 

Destarte, é imprescindível que os professores que atuam nesta modali-
dade de ensino conheçam os limites e possibilidades deste público-alvo; 
que revejam suas concepções sobre o processo de ensino-aprendiza-
gem; que aprimorem suas práticas pedagógicas de maneira que possam 
contribuir para que este aluno tenha o direito de aprender os conheci-
mentos científicos, difundidos e valorizados pela escolarização, recupe-
rando a sua identidade como sujeito de sua história (AUGUSTINHO; 
VIANA; RÔÇAS, 2009). 

Por parte dos professores, é necessário conhecer filmes específicos que 
atendam os objetivos educacionais e que se adequem à carga horária disponí-
vel para a realização de um cine debate. 

O recurso ao cinema não é massivo, até porque os professores conside-
ram que os filmes oferecem contribuição moderada para o aprendizado, 
servindo muito mais para envolver os alunos nas temáticas e conteúdos. 
Logo, o cinema é mais motivacional. Não se trata de um artifício para 
recreação do alunado, mas de uma estratégia – na maioria dos casos 
– planejada e articulada com os planos de ensino, mas com finalidades 
paradidáticas (CHRISTOFOTELLI, 2009, p. 612). 

Ao idealizar a organização dessa atividade, desde o princípio ficou acor-
dada a importância de se tratar de temos atuais/emergentes e polêmicos, que 
de forma transversal geralmente sempre perpassam de algum modo a for-
mação dos estudantes. Destaca-se aqui a importância desses assuntos que 
sempre são levantados em concurso em geral e em processos seletivos nor-
teadores de políticas de Estado – nesse contexto ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio) e ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). 



38

Convencidos da relevância dessa ação, o ponto de partida para a or-
ganização do cine debate foi a leitura, o estudo e a discussão de diferentes 
trabalhos (artigos científicos, capítulos de livros, livros e demais produções 
acadêmicas) selecionadas por meio de levantamento bibliográfico, no que tan-
ge ao uso didático do filme com ênfase nas Tecnologias Assistivas – visando 
as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas ha-
bilidades/superdotação (Anexo A).

Em seguida, o grupo se reuniu para decidir a escolha do filme e tendo 
como base experiências metodológicas anteriores e a relevância do tema. Se-
gundo Bernadet e Ramos (1994), a escolha e análise dos trechos trabalhados 
em sala de aula e sua respectiva contextualização com a realidade aborda, 
nesse caso com o debate acerca das tecnologias assistivas e da inclusão 
social, proporciona aos alunos a visualização da própria vida na tela. Dessa 
forma é imprescindível chamar a atenção para o termo “andragogia” muito utili-
zado nessa proposta: trata-se de destacar a faixa etária do público-alvo dessa 
atividade – alunos adultos. 

Atingir a formação de profissionais críticos e reflexivos requer aborda-
gens metodológicas de ensino que favoreçam a autonomia dos estu-
dantes, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisão 
advindas das atividades essenciais da prática social e em contextos vi-
venciados por eles (BORGES; ALENCAR, 2014, p. 21). 

Ou seja, apesar de poder ser utilizado por diferentes faixas etárias, com 
distintas finalidades, o uso didático de atividades fílmicas no ensino superior 
implica na exploração de um riquíssimo instrumento pedagógico que tem im-
pacta significativamente na dimensão sensorial, emocional e social dos alunos 
adultos, uma vez que promovem o acesso a situações contextualizadas. 

3 A ABORDAGEM FÍLMICA NO ENSINO SUPERIOR ACERCA 
DO USO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA
A educação especial na perspectiva inclusiva tem a seu favor um con-

junto diversificado de possibilidades assistivas, ou seja, devidamente elabora-
das de modo a atender as diferentes demandas das pessoas com deficiência. 
E, nesse sentido, o uso de filmes na educação superior consiste num benefício 
primordial para todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. 

Em suma, as tecnologias assistivas podem ser abordadas a partir das 
seguintes dimensões: 1) Tecnologias da informação e comunicação; 2) Re-
cursos e equipamentos assistivos; 3) Práticas Pedagógicas Assistivas. Todas 
essas dimensões devem ser utilizadas na perspectiva inclusiva, por professo-
res e profissionais devidamente qualificados – que tem como aliado, seja na 
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formação de professores, seja na formação de bacharéis, o uso de filmes que 
vislumbrem essa temática.

As Tecnologias Assistivas (ou ajudas técnicas) embora recentes, se fa-
zem cada vez mais presentes na Educação Especial na perspectiva inclusiva, 
bem como na formação profissional de nível superior, enquanto estratégicas 
necessárias para lidar com pessoas com deficiência, ou com transtornos glo-
bais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. Elas correspon-
dem a uma série de recursos e serviços especificamente criados para pro-
porcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e 
consequentemente promover vida independente e inclusão (BERSCH, 2017).

Os avanços tecnológicos facilitam cada vez mais a vida cotidiana em di-
versos sentidos, sempre na perspectiva de simplificar e favorecer atividades da 
rotina diária das pessoas. As tecnologias tornam as práticas impossíveis, pos-
síveis para as pessoas com deficiência. E a aproximação com essas questões 
pode e deve ser facilitada, em sala de aula, por meio dos filmes, ilustrando e 
detalhando as possibilidades de aplicabilidade adequada de tecnologias assis-
tivas de forma alinhada com o ambiente e o exercício profissional do estudante 
de graduação.

Essas tecnologias englobam equipamentos, serviços, estratégias, práti-
cas que corroboram para a resolução de problemas e dificuldades das pessoas 
deficientes. Ou seja, as iniciativas que favorecem o desenvolvimento de habi-
lidades de pessoas com deficiência, são consideradas Tecnologias Assistivas. 
O interessante é que não são apenas materiais concretos, mas modos de agir 
também fazer parte dessas iniciativas. Com isso promove-se maior indepen-
dência, qualidade de vida, inclusão social e até mesmo digital, impactando 
positivamente na comunicação, mobilidade, controle, aprendizado e trabalho 
dessas pessoas.

As tecnologias assistiva2,*****também designadas de ta’s são didaticamente 
organizadas por meio de categorias, as quais as classificam a partir dos seus 
respectivos objetivos funcionais, tais quais (BERSCH, 2017):

1 Auxílios para a vida diária e vida prática (ex.: alimentação e vestuário).
2 Comunicação Aumentativa e alternativa (ex.: escrita).
3 Recursos de acessibilidade ao computador (ex.: hardwares e soft-

wares assistivos).
4 Sistemas de controle de ambiente (ex.; alguma parte do corpo acio-

na diversos dispositivos em casas inteligentes).

2
***** É importante ressaltar que tecnologia educacional é diferente te tecnologia assistiva. Uma tecnolo-

gia assistiva pode ser educacional, mas uma tecnologia educacional não necessariamente é assis-
tiva. Ex.: EaD. E além disso as Ta’s agregam profissionais de diferentes áreas do conhecimento em 
equipes, organizadas de acordo com a característica e modalidade do serviço (BERSCH, 2017).



40

5 Projetos arquitetônicos para acessibilidade (ex.: adequação do am-
biente de trabalho).

6 Órteses e próteses (ex.: peças artificiais para substituir parte do 
corpo).

7 Adequação postural.
8 Auxílios de mobilidade.
9 Auxílios para ampliação visual (com foco no áudio ou informação 

tátil).
10 Auxílios para melhorar a função auditiva (com foco em áudio, ima-

gens, texto e Língua de Sinais).
11 Mobilidade de veículos.

É importante ressaltar que além dessas categorias, os smartphones 
se revelam, cada dia mais, como parceiros essenciais para a promoção da 
acessibilidade e da inclusão social e digital. Hoje são inúmeros os aplicativos 
desenvolvidos para suprir alguma habilidade funcional das pessoas deficientes, 
sem contar que pesquisas no âmbito da produção e desenvolvimento trabalham 
intensamente para ampliar cada vez mais essas possibilidades.

As Ta’s são recursos do usuário, ou seja, serve à pessoa com deficiência 
e não para o profissional que as desenvolveram. São diferentes às aplicadas 
na área médica e de reabilitação.

Por um lado, é notório o universo de possibilidades que as Ta’s oferecem 
e por outro lado, abordar de diferentes formas essa amplitude por meio dos 
filmes, consiste em ricas oportunidades de trabalhar em sala de aula, durante 
a formação no ensino superior, ou seja, com pessoas adultas ao longo do seu 
percurso formativo.

Além das tecnologias assistivas aplicadas à educação, a educação es-
pecial na perspectiva inclusiva também possui os recursos e equipamentos 
assistivos – que não são de ordem tecnológica. Esses equipamentos variam 
de acordo com a deficiência para qual serão utilizados, tais como:

a) Deficiência visual: Braille, lupas, máquina de escrever em Braille, 
impressora Braille, DOS VOX, Vitual Vision, Jaw, audiodescrição, 
recursos táteis, reglete e punção.

b) Deficiência auditiva: LIBRAS; aparelhos auditivos; sinais luminosos.
c) Deficiência física /motora: dispositivos de transferências; controles 

elétricos, de sucção ou sopro; acessórios opcionais para cadeiras 
de rodas.

E as práticas pedagógicas assistivas são aquelas desenvolvidas no 
âmbito da docência, por parte do professor do AEE ou do professor regente 
ou de ambos, visando facilitar/dinamizar o processo de aprendizagem das 
pessoas deficientes, tais como:
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a) Deficiência visual: alfabeto em braile com botões, caixa de ovos, 
cartela de remédios; caixa lúdica tátil.

b) Deficiência auditiva: alfabeto em Libras interativo; contação de his-
tórias em Libras.

c) Deficiência física /motora: jogos de concentração.
d) Deficiência mental: elementos facilitadores do processo de socia-

lização.

Contudo, não são apenas os professore responsáveis pelo conhecimen-
to acerca do uso adequado das Ta’s, mas os diferentes profissionais que atu-
am em diferentes áreas/ambientes que atuam com pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.

Há de se tomar cuidado em relação à produção de mercadorias ajustá-
veis ao mercado, por sinal de alto valor, tais como equipamentos de acessibili-
dade tátil, visual, auditiva, como também vestuários, brinquedos e demais itens 
que propiciem a sensação de fazer parte do processo (o discurso da inclusão).

Com isso, recursos e práticas assistivas têm ganhado cada vez mais 
espaços, por meio de diferentes usos adequados a diferentes áreas profissio-
nais, além de estar cada vez mais disseminada no âmbito das práticas inclusivas.

Em conformidade com o atual paradigma da complexidade, a aborda-
gem fílmica de TA’s também abrange os avanços tecnológicos, no sentido de 
utilizar a tecnologia a favor da educação, a favor das diferenças de forma cada 
vez mais dinâmica e atrativa. Ou seja, trata-se de utilizar recursos de forma 
integrada a um objetivo comum com a educação. 

Além disso, o uso desses recursos e práticas, em que pesem as TA’s, já 
faz parte dos currículos, do PCNS, uma vez que a tecnologia se faz cada vez 
mais presentes nas políticas de formação de professores. Com o avanço quali-
tativo do uso da internet, da criança de softwares e programas de computação, 
smartphones, o processo de aprendizagem pode ser favorecido em diferentes 
aspectos, tanto para o professor quanto para os alunos. 

O grande desafio do uso dessas práticas e recursos assistivos na pers-
pectiva inclusiva é que do lado do professor é necessário que ele tenha domí-
nio (o que se consolida por meio da formação inicial e continuada) e do lado do 
aluno é necessário lidar com as diferenças que ele possui.

É importante destacar que o uso das Ta’s é visto como ensino inovador, 
porém é necessário prudência para não se confundir os meios com o fim. As 
Ta’s são meios (e não fins) que podem influenciar positivamente na educação 
inovadora, afinal o professor é indispensável nesse processo para mediar a 
utilização esses recursos, além de motivar o estudante a construir seu próprio 
conhecimento a partir desse uso (perspectiva emancipadora). Ou seja, os 
alunos envolvidos com o uso das TICS, no sentido aqui discutido, devem fazer 
como meio para desenvolverem-se de forma autônoma. Nessa lógica as TICS 
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aqui são concebidas como ferramentas educacionais que poderão auxiliar no 
processo de aprendizagem dos alunos deficientes.

Outro ponto nodal dessa temática é o alto custo desses equipamentos 
e práticas, apontando a necessidade de investimento financeiro, parcerias e 
demais ações necessárias para seu uso.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o pressuposto do uso do filme enquanto metodologia de 

ensino ativa, o cine-debate instigou a reflexão crítica e o desencadeamento 
lógico de formulação de questionamentos, pontos de vista, compreensão e até 
mesmo discordâncias acerca de temas emergentes e complexos. Consequen-
temente, ao estabelecer um movimento dialético de construção de saberes, os 
participantes dessa atividade foram constantemente provocados e permeados 
por questões fundamentais para autonomia intelectual e para o desenvolvi-
mento da cidadania.

Eis então a importância de continuar organizando essa atividade com 
temas instigantes e relevantes para a formação profissional, para prosseguir 
com essa prática de forma dinâmica e interativa, de acordo com a necessida-
de formativa do público alvo, tendo como destaque: a educação especial na 
perspectiva inclusiva.

Com isso, foi possível: 
a) viabilizar o diálogo interdisciplinar por meio do uso da linguagem 

fílmica; 
b) integrar a comunidade acadêmica por meio de temas comuns às 

diferentes áreas do conhecimento – tecnologias assistivas;
c) contribuir efetivamente para a construção do pensamento crítico e 

para a formação ampla dos estudantes. 

Ao participar dos cine-debates e conduzi-los de maneira referenciada 
e concatenada às Tecnologias Assistivas, a análise e discussão desenvolvi-
das puderam levar docentes e discentes a reconhecer diferentes formas de 
linguagens, de atores sociais e diferentes contextos históricos. Com isso, a 
prática da interdisciplinaridade propiciou a aquisição de competências e habi-
lidades voltadas para a indissociabilidade entre teoria e prática, bem como o 
aprimoramento da capacidade narrativa e descritiva e a capacidade de crítica 
sociocultural e político-ideológica. 

Trata-se portando de uma prática educativa que fomenta a reflexão, a 
observação, a crítica e até mesmo a pesquisa, constituindo então metodologia 
ativa abrangente, flexível e capaz de ampliar o conhecimento conceitual acer-
ca das Tecnologias Assistivas com foco nas pessoas com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação. Uma vez que 
por meio dela se consolidou a efetiva problematização da realidade tanto no 
âmbito da tomada de consciência rumo à mudança e à transformação social. 
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ANEXO A

SUGESTÃO DE FILMES PARA QUEM CONVIVE E/OU TRABALHA COM 
PESSSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – A visão atenta a quem re-
quer respeito e não compaixão!

1 Ferrugem e Osso
2 Espíritos Indômitos
3 Amargo Regresso
4 Carne Trêmula
5 Feliz Ano Velho
6 Nascido em 4 de julho
7 O Óleo de Lorenzo
8 O Homem Elefante
9 The Other Side of the Mountain – 

Uma Janela para o Céu  
(Parte 1 e 2)

10 Dr. Fantástico
11 Johnny Vai à Guerra
12 Meu Pé Esquerdo
13 Inside I’m Dancing
14 The Best Years of Our Lives
15 Mar Adentro
16 Murderball
17 As Sessões
18 Intocáveis
19 Gabi, uma História Verdadeira

DEFICIÊNCIA AUDITIVA

1 1. A música e o silêncio
2 Filhos do silêncio (Children of a 

lesser God, 1986)
3 Adorável professor (Mr.Holland’s 

opus)
4 O piano
5 O país dos surdos
6 The dancer
7 Black
8 O filme surdo de Beethoven
9 O segredo de Beethoven
10 Los amigos

11 Querido Frankie
12 Tortura silenciosa
13 And Now Tomorrow
14 Cop Land
15 And Your Name Is Jonah
16 Sweet nothing in my ear
17 Personal Effects

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL / 
COGNITIVA

1 City Down
2 Forrest Gump, o contador de 

histórias
3 Gaby, uma história verdadeira
4 Gilbert Grape – Aprendiz de 

sonhador
5 Meu filho, meu mundo
6 Benny & Joon: Corações em 

conflito
7 Dominick and Eugene (Nicky and 

Gino)
8 O Enigma de Kaspar Hauser
9 O guardião de memórias
10 O oitavo dia
11 Simples como amar
12 Uma lição de amor
13 Shine – Brilhante
14 Mozart and the Whale (Loucos de 

amor) (en)
15 O óleo de Lorenzo
16 Eu me chamo Elisabeth
17 Inside I’m Dancing (en)
18 Meu nome é Radio
19 O Primeiro da Classe (Front of the 

class / Síndrome de Tourette)
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DEFICIÊNCIA VISUAL

1 O Sino de Anya
2 Além dos meus olhos
3 Perfume de mulher
4 À primeira vista
5 Dançando no escuro
6 Demolidor
7 Castelos de gelo
8 Ray
9 Quando só o coração vê
10 Um clarão nas trevas
11 Jennifer 8 – A próxima vítima
12 La symphonie pastorale
13 Vermelho como o céu
14 Eu Não Quero Voltar Sozinho
15 Esplendor 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

1 Amy
2 O Escafandro e a Borboleta
3 Helen Keller and Her Teacher
4 O milagre de Anne Sullivan (br) / 

O milagre de Helen Keller (pt)
5 The Unconquered (Helen Keller in 

Her Story)
6 Cegos, surdos e loucos
7 Sob suspeita
8 Uma lição de amor
9 Experimentando a vida
10 Black
11 Borboletas de Zagorsk

AUTISMO

1 Meu amargo pesadelo
2 Meu filho, meu mundo
3 O garoto que podia voar
4 Rain man
5 Gilbert Grape: aprendiz de 

sonhador
6 Retratos de família
7 Testemunha do silêncio
8 Prisioneiro do silêncio
9 A sombra do piano
10 A lenda do pianista do mar
11 Código para o inferno
12 Ressurreição
13 Experimentando a vida
14 Uma viagem inesperada
15 Loucos de amor
16 Um certo olhar
17 Um amigo inesperado
18 O nome dela é Sabine
19 Ben X: a fase final
20 Autismo: o musical
21 Sei que vou te amar
22 Mary e Max: uma amizade 

diferente
23 A menina e o cavalo
24 A mother’s courage: talking back 

to autism
25 Adam
26 Temple Grandin
27 Meu nome é Khan
28 Ocean Heaven
29 Um time especial
30 Tão forte, tão perto
31 Arthur e o infinito: um olhar sobre 

o autismo
32 White frog

Fonte – Matta (2019). 
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O BRINCAR E A INCLUSÃO DE UMA ALUNA COM 
SÍNDROME DE DOWN NA EDUCAÇÃO INFANTIL

aDriana PasTorEllo BuiM arEna*

luciany crisTina DE liMa**

rochElE karinE MarquEs GariBalDi***

1 INTRODUÇÃO 
Este artigo tem origem a partir das experiências vividas no estágio obri-

gatório do terceiro ano do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), o qual foi realizado em uma escola pública, desse municí-
pio, em uma turma de segundo período da Educação Infantil, cujas crianças 
tinham entre cinco e seis anos de idade. 

O projeto analisado ao longo deste artigo é de autoria da professora 
supervisora do estágio em todo o seu período de vigência. Tal projeto teve 
como título “O brincar e o processo da inclusão na educação infantil”, com o 
intuito principal de contribuir na formação das bolsistas envolvidas, a partir dos 
seus olhares e reflexões sobre os desafios e possibilidades enfrentadas com o 
processo da inclusão após a aprovação de leis e de convenções que coloca-
ram como obrigação do Estado o ingresso de alunos considerados público da 
educação especial na educação regular. 

A partir de documentos como a Declaração de Salamanca e a Lei no 
12.796 de 2013, que alteraram a LDB no 9.394/96, passou a ser obrigatória 
a inclusão escolar. A educação brasileira se deparou com inúmeras barreiras 
para incluir as pessoas com algum tipo de deficiência, sejam elas do tipo cogni-
tivas, sensoriais ou motoras. Por isso, o projeto buscou pensar as relações do 
brincar com o processo da inclusão na sala de aula, investigando se a ludicida-
de, dada como privilégio de todas as crianças, permitia ou não a participação 
e o aprendizado individual e coletivo. 

 Dessa forma, ao observarmos as vivências do cotidiano na educação 
infantil, buscamos identificar se o “brincar” constitui-se como ponte às práti-
cas de inclusão dos alunos considerados público da educação especial, mais 
especificamente de uma aluna com Síndrome de Down, e se as brincadeiras 
possibilitariam as percepções das diferenças, a busca de soluções e tomadas 
de decisões conjuntas, bem como a participação de todos e dessa aluna em 
especial no ato de brincar.

* Faced – Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
** Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
*** Eseba – Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
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A importância do brincar é ressaltada no contexto brasileiro tanto por 
documentos nacionais como o Referencial Curricular Nacional para a Educa-
ção infantil (BRASIL, 1998), bem como por estudos e pesquisas realizadas por 
diversos autores em suas diferentes perspectivas teóricas e epistemológicas 
nacionais e internacionais. 

Como exemplo, temos a pesquisa de Wajskop (2012), que nos ajuda 
a entender sobre as concepções de brincar existentes na prática e também 
a refletir sobre a brincadeira como uma linguagem que deve permear o cur-
rículo infantil. Assim com ela, Moyles (2002) traz também em suas obras um 
olhar mais educativo sobre o brincar. Já a antropóloga Friedmann (1996) nos 
apresenta sobre as relações da comunicação com o brincar, dando ênfase à 
ação de “brincar junto” e do adulto escutar as crianças, entendendo-as como 
protagonista dessa relação. O filósofo Brougére (2001) traz o conceito de “cul-
tura lúdica” como o conjunto da brincadeira, do brinquedo, das experiências 
anteriores e do tempo e do espaço de brincar. Kishimoto (1994, 1998) nos diz 
sobre o caráter lúdico das brincadeiras na aquisição de novos conhecimentos 
e desenvolvimento de suas habilidades. 

No campo da psicologia, os estudiosos buscam entender as relações e 
influências do brincar com o desenvolvimento infantil, donde podemos apon-
tar os estudos empíricos de Vygotsky (1933/1989) e Piaget (1945/1978) e as 
contribuições de Winnicot (1975) sobre o faz-de-conta e suas relações com os 
sentimentos e a criatividade das crianças. 

Pelos estudos apresentados entendemos que no universo lúdico, as 
brincadeiras, os jogos e os brinquedos se tornam instrumentos básicos ao de-
senvolvimento psicológico, intelectual, emocional, físico-motor e principalmen-
te social da criança. Além disso, são elementos culturais que levam as crianças 
a perceberem como seus usos podem apoiar a sua inserção como cidadãos 
na sociedade. 

Mas como podemos pensar nas relações do brincar com o processo da 
inclusão do aluno público da educação especial na sala de aula, de maneira 
que tenha o privilégio da ludicidade como às demais crianças? Nesse aspecto 
social, Negrine (2002, p. 176) aponta que, 

[...] no momento em que as crianças estão brincando juntas, indepen-
dentemente de suas capacidades ou dificuldades, estão criando um es-
paço ótimo para que possam adquirir novas aprendizagens. Quando as 
crianças estão unidas, todas têm à sua disposição os elementos e as 
influências das demais, o que pode ser compreendido pela imitação. 

Dessa maneira, entendemos o “brincar” como forma particular de expres-
são, pensamento, interação e comunicação infantil e de socialização das crianças 
por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, 
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sem discriminação de espécie alguma. Com base nesses pressupostos, o projeto 
realizado buscou contribuir com as práticas na Educação Infantil de uma escola 
pública, ao investigar e propor reflexões sobre o brincar no processo de inclusão 
dos alunos considerados público da educação especial, dando destaque à parti-
cipação da aluna com Síndrome de Down, pretendendo assim conhecer e refletir 
sobre os tipos de brincadeiras que podem incluir e/ou excluir ao mesmo tempo. 

A instituição na qual foi realizado o projeto em questão trata-se de uma 
escola de educação básica pública da cidade de Uberlândia, a qual tem como 
alguns de seus princípios a orientação humanística e a preparação para o 
exercício pleno da cidadania e a igualdade de condições de acesso e perma-
nência na escola. A instituição se preocupa com o bem-estar dos seus alunos, 
bem como com a formação acadêmica e humana dos mesmos e busca realizar 
e aprimorar cada vez mais a inclusão dos alunos considerados público da edu-
cação especial no ensino regular. 

A proposta pedagógica para a Educação Infantil dessa escola se baseia 
na Pedagogia de Projetos. Barbosa (1999, p. 2) define tal metodologia como: 

[...] um dos modos de organizar o ato educativo que indica uma ação 
concreta, voluntária e consciente que é decidida tendo-se em vista a ob-
tenção de alvo formativo determinado e preciso. É saber parar, na práti-
ca escolar, de uma situação-problema global dos fenômenos, da realida-
de fatual e não da interpretação técnica já sistematizada nas disciplinas. 

Nesse sentido, os projetos estimulam a curiosidade nas crianças, bem 
como uma participação mais ativa, a partir da elaboração de perguntas desa-
fiadoras que muitas vezes não são respondidas pelo método de ensino roti-
neiro, e podem até encaminhar novos projetos. Nessa perspectiva, busca-se 
o envolvimento de todos os alunos, sejam eles com ou sem deficiência, em 
investigações de problemas baseados em temas que para eles são atrativos 
e culminarão em resultados. O brincar faz parte de todas as investigações 
realizadas nessa etapa de ensino, considerando que não se trata apenas de 
um elemento lúdico, mas possui implicações como instrumento pedagógico, 
constitutivo e estruturante do desenvolvimento infantil.

No tocante à especificidade dos alunos que são público da educação 
especial, além do que lhe é promovido na sala comum, a escola conta com 
uma equipe responsável pelo serviço do Atendimento Educacional Especiali-
zado (AEE), constituído como oferta obrigatória pelos sistemas de ensino, com 
funções próprias da educação especial, as quais não se destinam a substituir o 
ensino comum e nem mesmo a fazer adaptações aos currículos, às avaliações 
de desempenho e outros. O público atendido pelo AEE são os alunos com defi-
ciência (física, visual, surdez e intelectual), com transtornos do espectro autista 
e os alunos com altas habilidades/superdotação. 
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Dessa forma, O AEE age concomitante e de forma complementar ao tra-
balho da sala e é realizado essencialmente na sala de recursos multifuncionais 
(SRM), as quais se referem a espaços localizados nas escolas de educação 
básica, para atendimento aos alunos público-alvo citados anteriormente. O 
AEE utiliza-se dos projetos realizados em sala de aula, não para reforçar o que 
é realizado, mas para ampliar as ações em prol do desenvolvimento desses 
alunos.

Com base nos objetivos do projeto realizado, pretendeu-se observar, 
analisar e contribuir sobre como o brincar se insere no processo da inclusão 
educacional, buscando não apenas refletir sobre a inclusão e/ou a maneira 
de brincar dos alunos com deficiência na sala de aula da educação infantil, 
mas de todos em suas diferentes necessidades, além de uma pesquisa teórica 
para analisar o contexto histórico e legal sobre a educação inclusiva. Porém, 
no presente artigo, trataremos especificamente das observações e reflexões 
realizadas durante o Estágio Supervisionado sobre a execução desse projeto, 
enfatizando as relações do brincar no processo de inclusão de uma aluna com 
Síndrome de Down. 

O presente texto esta estruturado em três tópicos. Na “introdução” tive-
mos a contextualização teórica do projeto realizado com o objeto de estudo, 
a importância da escolha do tema investigado e uma breve apresentação do 
contexto onde foram realizados o estágio e o projeto investigado; no segundo, 
apresentamos “as discussões a partir da metodologia” usada no projeto e por 
fim os “resultados”, onde apresentamos as conclusões das discussões que 
surgiram da realização do estágio e do projeto.

2 METODOLOGIA 
Considerando as especificidades das propostas pedagógicas na Edu-

cação Infantil, bem como a articulação de práticas educacionais inclusivas, 
podemos afirmar que o projeto permitiu às bolsistas envolvidas realizarem 
suas observações e reflexões sobre o contexto dos pressupostos da educação 
inclusiva na sala de aula, tanto a partir dos embasamentos teóricos como nas 
relações com o brincar, ao proporem ações de intervenção, as quais contribuí-
ram com as práticas pedagógicas articuladas ao cotidiano na educação infantil. 

Durante a execução do projeto, foram realizadas propostas de brinca-
deiras e jogos articulados ao cotidiano na educação infantil, com registro das 
observações e das relações sobre o processo da inclusão diante dessa dinâ-
mica, dentre as quais podemos destacar: o planejamento através de um cro-
nograma; leitura de textos e livros sobre inclusão educacional, e concepções 
de educação infantil e do brincar, seguidas de anotações e fichamentos acerca 
dos temas; apresentação dos conceitos e categorias referentes aos estudos; 
registro escrito e fotográfico dos olhares das crianças, falas, interações, formas 
de brincar, observando e analisando como suas ações incluem ou excluem o 
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outro; atividades de intervenção propostas pelas bolsistas; realização das brin-
cadeiras e jogos coletivos sugeridos pelas crianças; planejamento e organiza-
ção de brincadeiras com as crianças; auxílio nas atividades desenvolvidas em 
sala; organização e apresentação do relatório final; confecção do Caderno de 
sugestões de atividades e brincadeiras, com o intuito de apoiar o aprendizado 
de algumas crianças no seu desenvolvimento e ampliar as relações escola-fa-
mília; confecção de jogos e brincadeiras coletivas. 

Para além das ações e dos objetivos do projeto, buscou-se durante a 
realização do Estágio Supervisionado refletir se os momentos envolvendo o 
brincar promoviam ou não relações inclusivas na infância pelas investigações 
que conseguimos realizar do trato pedagógico no cotidiano da sala de aula, 
direcionando as observações às ações de uma turma da educação infantil que 
possui quinze crianças, dentre elas uma aluna de 6 anos – denominada no 
presente texto por “M” – a qual possui Síndrome de Down, particularidade que 
se insere no quadro da deficiência intelectual. 

Conforme Gomes, Figueiredo e Poulin (2010, p. 42): 

[...] os alunos com deficiência intelectual têm dificuldades para mobili-
zar os seus próprios recursos cognitivos internos de modo eficiente. Em 
situação de resolução de problema, frequentemente esses alunos se 
apoiam mais sobre recursos externos, tais como a opinião de um colega, 
do que sobre seus próprios recursos cognitivos. 

Sendo assim, o professor deve conhecer seu aluno para além do seu 
cognitivo, propor atividades vivenciais que possibilitem ao mesmo organizar 
seu pensamento a partir de situações problema, e ajudá-lo na promoção de 
sua autonomia intelectual. É importante propor atividades lúdicas e jogos que 
demandem desafios que impliquem o uso de estratégias cognitivas quando 
contextualizadas nas experiências e conhecimentos prévios da criança em si-
tuações de resolução de problema. 

Em suas pesquisas Wajskop (2001, p.31) demonstra que “na brincadei-
ra, as crianças podem pensar e experimentar situações novas ou mesmo do 
seu cotidiano, isentas das pressões situacionais”. A brincadeira, para Leontiev 
(1988, p.106),

[...] é a atividade principal para a criança na idade escolar, durante a 
qual ocorrem as mudanças mais importantes no seu desenvolvimento 
psíquico, sendo possível observar o avanço no nível de desenvolvimen-
to a partir de processos psíquicos, que auxiliam a criança neste período. 

Numa abordagem piagetiana, Carcanholo, Paiva e Garibaldi (2011, p. 3) 
consideram “a importância da atividade lúdica no desenvolvimento da criança 
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e coloca que tal atividade é o berço obrigatório das atividades intelectuais da 
criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa”. Dessa maneira, 
entendemos a importância de se mediar com recursos lúdicos às diferentes 
atividades realizadas na sala de aula da educação infantil para contribuir com 
a ampliação dos conhecimentos e interesse das crianças, especialmente das 
que são público da educação especial, considerando que o ensinar é um ato 
coletivo, todos os alunos devem ter acesso aos mesmos conteúdos, mesmo 
com diferentes recursos. 

Numa análise sócio-histórica de Wajskop (2012, p. 22), a brincadeira 
infantil é entendida “como atividade social da criança, cuja natureza e origem 
específicas são elementos fundamentais para a construção de sua personali-
dade e compreensão da realidade na qual se insere”. Nesse sentido, a fim de 
entender um pouco mais sobre o contexto de brincar por parte das crianças, 
propomos uma atividade de pesquisa, na qual elas informaram sobre os “locais 
de onde gostavam de brincar, com quem mais gostavam de brincar, e a brinca-
deira ou brinquedo preferido”, e ao final a criança deveria trazer e ensinar para 
a turma uma sugestão de brincadeira coletiva que gostava já conhecida ou que 
ela mesma teria criado. 

A partir do que trouxeram, foi possível conhecer um pouco mais sobre 
as relações de brincadeiras que existiam na turma, conforme verificamos pelo 
quadro abaixo:

Quadro 1 – Pesquisa sobre o brincar

Criança Brincadeira e/ou 
brinquedo favorito

Com quem  
brinca

Lugares onde  
brinca

Sugestão de 
brincadeira coletiva

A Mamãe e filhinha Irmã, pais e AJ¹ Em casa, no tanque 
de areia e na avó Dança das cadeiras 

AJ Bonecas e pique 
gelo 

Primos e colegas 
de sala 

No quintal de casa e 
no parque da escola “Boa tarde” 

G Carrinho Sozinho ou com o 
cachorro Na sala e no quintal Pique esconde 

H Super herói Amigos Parque, casa e 
escola Escalar corda 

JV Bola de futebol Irmã e primos Parque e na casa 
da avó Amarelinha 

L Cobra cega, dama e 
dominó 

Sozinha, mãe e 
primos Na sala e no quarto Cobra cega 

LZ Andar de bicicleta Yasmin 
Parquinhos, em 

casa e na casa dos 
amigos 

Amarelinha 
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Criança Brincadeira e/ou 
brinquedo favorito

Com quem  
brinca

Lugares onde  
brinca

Sugestão de 
brincadeira coletiva

ME Esconde-esconde, 
boneca e bicicleta Amigos e primos Em casa, na praça e 

no pátio do teatro Esconde- esconde

M² Brinquedos de 
sucata Mãe Em casa e no clube Vivo e morto 

P Toquinho de 
madeira Isabela Praça Lobo mau 

R Cozinhas e bonecas Prima Na casa da avó e no 
quarto Corre cotia 

S Pique gelo e ursinho 
Mickey Primos Na casa da avó e no 

clube Pique gelo 

Fonte – As autoras (2020)

Observação: O número um (1) se refere ao único aluno da sala citado por 
outro no campo “com quem mais gosta de brincar”. O número dois (2) se refere 
à aluna com Síndrome de Down. 

Ao analisarmos esse quadro, podemos observar que as crianças em sua 
maioria brincam mais no ambiente de suas próprias casas e poucas frequen-
tam parques, praças ou clubes. Dessa maneira, entendemos que os espaços 
lúdicos podem estar bastante limitados e que elas não exploram experiências 
em outros ambientes, mesmo reconhecendo que o mesmo ambiente explora-
do de diferentes maneiras pode oferecer à criança ricas experiências, desde 
que possam criar e recriar suas próprias brincadeiras. 

Outro aspecto notado é que identificamos pouca parceria entre as crian-
ças da turma, visto que somente uma criança informou o nome de outro colega 
da sala como parceiro das brincadeiras. A maioria deles brinca com o adulto 
de sua vivência. 

Quanto às sugestões das brincadeiras coletivas, foi construído um car-
taz com o nome de cada criança e a brincadeira preferida, no intuito de cada 
criança apresentar e ensinar aos colegas as instruções dessa brincadeira para 
que todos a realizassem no grupo. Iniciamos essa vivência pela ordem que 
aparece no quadro um e a cada dia fazíamos uma ou duas delas. As crianças 
ficavam empolgadas nesses momentos, e sempre se mostravam animadas em 
ensinar as que tinham sugerido e a brincar com as sugestões trazidas pelos 
colegas.

Destacamos outras observações relevantes feitas pelos mediadores 
durante os momentos das brincadeiras. Uma delas refere-se à interação dos 
alunos com a colega de sala que possui Síndrome de Down. Na maioria das 
vezes, os coleguinhas não se lembravam dela e ela ficava sentada ao lado 
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brincando sozinha, mas sem interagir com o momento da brincadeira. Às ve-
zes questionávamos aos demais alunos o porquê eles não chamavam a colega 
para brincar ou se eles percebiam que ela não estava participando das brinca-
deiras, e obtivemos deles respostas como “ela só sabe bater”, “ela não sabe” 
ou “ela não vai entender essa brincadeira”, mas eles nunca tentavam levá-la 
para brincar ou a ensinavam. 

Outro ponto que notamos é que algumas crianças quando não sabiam 
compreender as regras das brincadeiras apresentadas pelos colegas, acaba-
vam se excluindo da brincadeira sem ao menos tentarem uma vez, e quando 
acontecia tal fato, não identificamos que outra criança conversasse com o co-
lega para que ele voltasse a brincar.

Além disso, fizemos outra observação relevante. As crianças não co-
mentavam, mas percebemos a partir de seus olhares e gestos, certo “incô-
modo” com o apoio que a aluna “M” contava das estagiárias e ou da monitora 
da educação especial nas brincadeiras, já que elas ajudavam “M” um pouco, 
como, por exemplo, quando era carregada até o pique-pega ou na brincadeira 
do “corre cotia”. Ao serem eliminadas, as demais crianças olhavam inconfor-
madas e desanimavam de voltar para a brincadeira na outra rodada. 

Isso nos faz refletir sobre o que Lopes (2009) denomina de in/exclusão, 
ao passo que a inclusão e exclusão nesse sentido são “composições de um 
mesmo jogo” (LOPES, 2009, p. 112) contemporâneo, em que a inclusão é for-
jada a partir da noção de exclusão. Nesse sentido, “as experiências não mais 
se opõem, mas se articulam sob uma forma perversa que, ao mesmo tempo 
em que aproximam as pessoas, as excluem [...]” (GARIBALDI, 2017, p. 52, 
grifo nosso).

Após todas as brincadeiras serem colocadas em prática, percebemos 
que houve uma única brincadeira que conseguiu socializar toda a turma e fazer 
com que todos brincassem: a brincadeira de “vivo e morto”. Nela, as crianças 
interagiam com as regras, por isso as crianças que iam saindo se tornavam 
juízes e faziam torcida para os que ainda continuavam na disputa. Essa foi a 
única brincadeira que mostrou mais cooperação entre as crianças na sala, uma 
vez que ao final de cada disputa todos se abraçavam para comemorar com 
quem ganhou, até mesmo o aluno que tinha perdido. Essa foi a brincadeira 
sugerida pela aluna “M”, pela qual ela demonstrou interesse e entendimento 
das normas. 

A principal reflexão que nos emerge nesse momento é a seguinte: se a 
partir dos estudos realizados, o brincar tido como inerente ao ser criança e algo 
tão importante no desenvolvimento infantil, tanto no aspecto cognitivo como no 
afetivo e social delas, por que foi tão difícil realizar uma brincadeira que inclu-
ísse todos os alunos de uma mesma turma? 

Um dos caminhos pelos quais buscamos compreender as dificuldades 
de se “incluir” nas brincadeiras, pode ser encontrado a partir das discussões 
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propostas por Schettini Filho, o qual leva em consideração a ternura que deve-
ríamos ter com o outro em todas nossas relações humanas. Conforme Schet-
tini Filho (2011, p.13), “a ternura é a expressão da espera pelo outro, sem que 
seja interpretada como indiferença ou descaso. Ternura é ora segurar com 
leveza, ora sustentar com mão forte”.

Assim podemos pensar que faltou ternura nas relações sociais que as 
brincadeiras possibilitaram na turma. Os alunos não pensaram em seu próximo 
e mesmo o conhecendo, não conseguiram se relacionar com a empatia que 
deveria ter por ser parte de um mesmo grupo. Por isso, entendemos que as 
brincadeiras acabaram não sendo uma ponte para a inclusão e ainda criou 
um sentimento de exclusão em algumas crianças. Dessa maneira, podemos 
perceber que as propostas não conseguiram modificar o olhar do outro que se 
encontrava permeado em um complexo sistema de in/exclusão. 

Conforme Moyles (2002, p. 126) “por meio do brincar, as crianças não 
estão apenas aprendendo a aprender, elas estão aprendendo sobre si mesmas 
[...]. os professores precisam planejar cuidadosamente como podem ajudar as 
crianças [...]”. Sendo assim, enquanto mediadoras externas, uma vez que as 
crianças deveriam ser suas próprias mediadoras, no momento das brincadeiras, 
deveríamos ter previsto no planejamento outras formas de brincar e interagir. 

Entendemos que nos faltou realizar intervenções a fim de auxiliar que 
os alunos se lembrassem do outro e valorizassem todas as diferenças que 
existiam na sala. Reconhecer e interagir com o outro seria uma tarefa principal 
para que o projeto tivesse um melhor resultado sobre a importância do brincar 
no processo da inclusão. Valorizar as semelhanças e diferenças é um trabalho 
importante e necessário no desenvolvimento das relações humanas, assim 
como nos coloca Marpeau (2002, p. 97 apud SCHETTINI FILHO, 2011, p. 90) 

Para descobrir quem é como ser humano, o indivíduo precisa durante a 
sua infância, adolescência e vida adulta reconhecer-se nos outros como 
idêntico a eles, por meio de sua identificação a figura de grande conte-
údo afetivo. Também precisa se reconhecer, por meio de comparações 
com os outros, como diferente deles, enquanto desenvolve sua capaci-
dade de diferenciação. [...] se a diferenciação é tão indispensável quanto 
à identificação, por que temos tanta dificuldade, e mesmo aversão, a 
reconhecer o outro em tudo que nos é estranho?

Diante disso, poderíamos ter incluído ao projeto uma nova investigação, 
voltando nosso pensamento ao olhar mais profundo da metodologia de proje-
tos, ou seja, podíamos ter trabalhado o reconhecimento do outro nas crianças 
como um novo projeto, instigando as crianças à curiosidade de saber mais so-
bre seus colegas de classe, como, por exemplo, o que “M” gostava de brincar 
ou porque os outros colegas saiam da brincadeira e não queriam mais voltar. 
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Assim as crianças buscariam se entender em meio ao lúdico, e nos momentos 
das brincadeiras se ajudariam, sem precisar, por exemplo, da intervenção de 
monitoras ou estagiárias para ajudar “M” a brincar. 

3 CONCLUSÃO 
A partir do trabalho realizado, podemos afirmar que o projeto analisado 

foi de suma importância à formação do estagiário, a fim de que o mesmo possa 
entender em sua própria formação enquanto futuro professor que a valorização 
das diferenças no processo educativo repercute em toda proposta de trabalho, 
e envolve todos atuantes na dinâmica da educação infantil. 

Ao estudante de pedagogia, com a oportunidade de estudar e trabalhar 
com a inclusão no estágio, fica a percepção de que a inclusão é um processo 
que ainda precisa ser muito trabalhado na graduação, com os professores, 
com a equipe pedagógica como um todo, com os pais e principalmente com 
os alunos de modo geral. É preciso fazer a comunidade escolar perceber que 
a inclusão é um processo que necessita de atenção, cuidado e ação de todos. 

Como vimos, foram possíveis inúmeras reflexões a partir do projeto re-
alizado, nos levando a perceber que nem sempre o que consideramos apoio à 
inclusão realmente inclui, como por exemplo, ter estagiárias que fiquem exclu-
sivamente com crianças público da educação especial. Pensemos: tal ação não 
gera uma exclusão dos outros alunos que não têm a ajuda de outra pessoa?

Existem muitos desafios na relação entre o brincar e a inclusão, prin-
cipalmente no que tange ao desenvolvimento individual e a cooperação das 
crianças. No caso do presente trabalho, acreditamos que o brincar não se si-
tuou como uma ponte para a inclusão, mas que isso pode ser possível se 
planejado e trabalhado de outra maneira, com reflexões e intervenções mais 
pontuais junto às crianças, a fim de promover mais o diálogo e a percepção 
do outro. 

Sendo assim, concluímos que sistematizar o brincar na relação dos pres-
supostos inclusivos requer uma reorganização pedagógica do trabalho docen-
te, pois se faz necessário absorver o lúdico como prática inerente ao desenvol-
vimento infantil. Nessa visão, cabe à escola buscar ressignificar os conceitos de 
criança, de educação infantil e de inclusão dentro da organização administrativa 
e pedagógica para que o aluno, público da educação especial, possa fazer par-
te do contexto educativo de modo amplo e irrestrito como os demais. 
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SALA VIRTUAL DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA 
O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

ÂnGEla BalBina nEvEs PicaDa*

ana cláuDia DE olivEira Pavão**

1 INTRODUÇÃO
A última década tem sido marcada pela busca em assegurar a inclusão 

de todos os estudantes nos sistemas de ensino regular. A partir da Política Na-
cional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008), muitas ações foram intensificadas, no sentido de ofertar aos estudan-
tes, público alvo da Política, condições de acesso, permanência e conclusão 
com êxito de seus estudos.

Entre as ações desenvolvidas, destaca-se a oferta do Atendimento Edu-
cacional Especializado-AEE, que é entendido como “conjunto de atividades, 
recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, 
prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos, nas 
escolas, como apoio ao ensino regular” (BRASIL, 2008, art. 1o, § 1o). O AEE 
realiza um serviço especializado de natureza pedagógica, nas Salas de Recur-
sos Multifuncionais-SRM, que devem estar supridas de materiais específicos e 
equipamentos tecnológicos, com vistas a apoiar o atendimento realizado nas 
classes de ensino regular. Foscarini e Passerino (2013), ratificam a neces-
sidade de apoiar a aprendizagem do estudante, ao dizerem que as escolas 
inclusivas precisam oferecer espaços e recursos capazes de auxiliar a todos 
os envolvidos, concretizando a participação dos sujeitos com deficiência. 

Nessa direção, o crescente desenvolvimento das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação –TIC, tem apresentado muitas inovações para os am-
bientes educacionais. Uma das consequências advindas da Internet, segundo 
Wiley (2000), está na forma como os materiais educativos são concebidos, 
desenvolvidos e disponibilizados para as pessoas que desejam aprender. As-
sim, cada vez mais, os estudantes e professores fazem uso de materiais pe-
dagógicos, em formato digital. Dentre as possibilidades tecnológicas capazes 
de auxiliar nesse processo estão os objetos de aprendizagem, definidos por 
Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003), como “[...] qualquer recurso suplementar 
ao processo de aprendizagem”. 

Autores como Polsani (2003), Passos (2011), entre outros, utilizam dife-
rentes nomenclaturas para definir objeto de aprendizagem, como objeto edu-
cacional (OE), objeto de ensino e aprendizagem (OEA), recurso educacional 
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digital (RED), objeto digital de ensino-aprendizagem (ODEA), Recurso Edu-
cacional Aberto (REA), entre outros. Behar (2009, p. 65) define os OA como 
“qualquer material digital, como textos, animações, vídeos, imagens, aplica-
ções, páginas web, de forma isolada ou em combinação, com fins educacio-
nais”, sendo os OA um dos formatos de Materiais Educacionais Digitais (MED) 
mais comuns dentre os recursos educacionais que utilizam tecnologias digitais 
(BEHAR, 2009). 

Sem desconsiderar a nomenclatura, o fato é que os MED apresentam 
potencialidades para as práticas pedagógicas do AEE e constituem-se como 
aliados em processos mais inclusivos, participativos e motivadores, ampliando 
possibilidades de ensino e aprendizagem aos profissionais e ao público-alvo. 
Segundo Valente (2010), as TIC permitem novos letramentos, que colaboram 
com a inclusão social e educacional das pessoas com deficiência, possibilitan-
do a elaboração de recursos que visam a autonomia e a interação de todos os 
envolvidos no processo educacional.

A assertiva de Valente (2010), é ratificada por Bardy e outros (2013, p. 
275-276), ao registrar que os OA, enquanto recursos computacionais, apre-
sentam-se 

como um dos recursos do processo de ensino e aprendizagem, isto é, 
potencializando a aprendizagem de todos os estudantes, inclusive àque-
les que têm algum tipo de deficiência e auxiliando os professores na 
adoção de novas estratégias de ensino.

Considerando que o AEE é ofertado aos estudantes, uma ou duas vezes 
por semana, em média 45 minutos cada atendimento e, que ainda é reduzido 
o número de profissionais capacitados para realizá-lo, a união desses dois 
contextos, AEE e TIC, permite pensar em um atendimento para além das SRM, 
presentes na escola, ampliando o tempo de AEE aos estudantes, e assim, 
oportunizando um complemento a distância. Ademais, o acesso à SRM, so-
bretudo aos materiais e recursos pedagógicos, em diferentes locais e horários, 
pode contribuir para que haja um envolvimento dos familiares e/ou pessoas 
responsáveis pelos estudantes atendidos no AEE, no acompanhamento e rea-
lização das atividades virtuais.

Portanto, o objetivo desse estudo é apresentar o desenvolvimento e a 
avaliação de um material educacional digital, no formato de uma Sala Virtual 
de Recursos Multifuncionais para o desenvolvimento do AEE.

2 MÉTODO
Este estudo é de natureza aplicada e caracteriza-se como uma pesquisa 

de abordagem qualitativa e objetivos exploratório descritivos (GIL, 2008). A 
população esteve composta por 24 estudantes que frequentam o Atendimento 
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Educacional Especializado em Escolas Públicas Estaduais, em uma cidade no 
interior do Rio Grande do Sul. 

O instrumento de coleta de dados constituiu-se do diário de campo, por 
meio da observação sistemática, proposta por Gil (2008), utilizando-se de uma 
ficha de observação, baseada no Modelo Pedagógico adotado para o desen-
volvimento da Sala de Recurso virtual, que contemplava as metas técnica, 
pedagógica e gráfica, considerando padrões de Ergonomia, Design e Intera-
ção- Interatividade e Acessibilidade, para cada uma das metas. 

Foi realizado um encontro, de cerca de uma hora e meia, com cada 
estudante. Para a análise e discussão dos resultados, os dados foram tratados 
de forma qualitativa, na qual o contexto estudado se entrelaça às referências, 
buscando suporte à análise (GIL, 2008). O estudo foi realizado em etapas, 
sendo a primeira a definição da metodologia para concepção e desenvolvimen-
to do MED (AMANTE; MORGADO, 2001), que propõe as seguintes fases: a) 
concepção do projeto; b) planificação; c) implementação; d) avaliação.

2.1 MATERIAL EDUCACIONAL DIGITAL “AEE LEGAL”
O MED referente à Sala de Recursos virtual, denominada AEE Legal, foi 

desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, composta por designer gráfico, 
ilustradores, programadores e equipe pedagógica. O MED AEE Legal objeti-
vou, em um primeiro momento, colaborar com o atendimento, apenas de for-
ma presencial. Quanto ao modelo pedagógico, optou-se pela metodologia de 
Amante e Morgado (2001), que compreende quatro fases, a saber: concepção 
do projeto, planificação, implementação e avaliação.

2.1.1 Concepção do Projeto
Nesta etapa, definiu-se o público-alvo, a temática a ser abordada, os 

objetivos pedagógicos e o tipo de atividades contempladas. O modelo peda-
gógico adotado foi desenvolvido por Roveder (2015), baseado em Torrezan 
(2009). O modelo propõe metas técnicas, gráficas e pedagógicas, amparadas 
pelos padrões de Ergonomia, Design e Interação-Interatividade, acrescentan-
do a esses, os padrões de Acessibilidade.

Optou-se pela variedade de temas para envolver o contexto do usuário 
e evidenciar as características físicas da SRM, contemplando de forma virtual 
algumas ações propostas no atendimento presencial realizado pelos profissio-
nais do AEE. 

Quanto ao público, optou-se por estudantes na faixa etária de 4 a 12 
anos, matriculados no ensino regular, no primeiro, segundo, terceiro e quarto 
anos do Ensino Fundamental e matriculados no AEE. As atividades propostas 
para a Sala de Recursos virtual apresentam um caráter lúdico pedagógico, 
estando assim constituídas: jogo de memória, jogo quebra-cabeça, jogo caça-
-palavras, histórias infantis interativas, tela para desenho, pintura, digitação e 



62

impressão, mural de dicas e curiosidades. Além dessas atividades, foram inse-
ridos diversos links para atividades externas, que poderão ser acessadas com 
o uso da Internet. Nessa fase, foram igualmente discutidas questões relativas 
ao design das interfaces, e para melhor entendimento, foi elaborado um esbo-
ço, na forma de um storyboard, permitindo uma visão geral do que se queria 
contemplar na sala de recursos virtual. Destaca-se ainda, o planejamento e a 
elaboração de um manual para o professor. 

2.1.2 Planificação
A etapa de planificação corresponde à seleção e organização de con-

teúdo, a definição do nome e a criação do logotipo, a definição da estrutura e 
do desenho das interfaces, realização de discussões e possíveis reajustes no 
projeto. Nessa fase, o storyboard inicial serviu de base para as adaptações 
e mudanças que se originaram das ideias e participações da equipe no pro-
cesso de planejamento. Dessa forma, foram elaboradas as histórias infantis 
interativas que posteriormente, foram ilustradas e contempladas com recursos 
acessíveis. Na história do Voo de Leandrinho optou-se ainda por usar, no texto, 
outra fonte, permitindo diversificar e ampliar as possibilidades de conhecimen-
to aos usuários. As histórias A Foca Liliane e O Voo de Leandrinho, ilustram a 
presença desses recursos, conforme Imagem 1.

Imagem 1 – “A Foca Liliane” e “ O Voo de Leandrinho”

Fonte – As autoras (2020)
Os jogos pedagógicos receberam ilustrações conforme temas propostos 

na fase da concepção do projeto. O jogo Quebra-cabeça apresenta uma pro-
posta diferenciada, com uma movimentação de peças que visa proporcionar 
um grande desafio aos usuários, enquanto o jogo Memória apresenta animais 



63

da fauna brasileira de forma lúdica, mas que permite conhecê-los e associá-los 
a atividades diversas.

Imagem 2 – Jogos “Caça- palavras, Quebra-cabeça Memória

Fonte – As autoras (2020)

Além dos jogos, o AEE Legal apresentou possibilidades de interação com 
o “computador” da SRM virtual. Nessa atividade, os estudantes podem escolher 
entre desenhar e pintar ou digitar, com possibilidades de impressão de seus 
trabalhos. Na tela de desenhar é possível escolher diferentes cores (todas des-
critas em áudio e LIBRAS) e tamanhos para o lápis e borracha, além da possi-
bilidade de salvar a imagem. O AEE Legal disponibilizou ainda um “Mural”, que 
contém links de atividades diversas, vídeos educativos e curiosidades.

No contexto técnico, os responsáveis pela programação iniciaram os 
testes com os jogos. A programação dos diferentes módulos da aplicação e 
os recursos de acessibilidade foram implementadas usando jQuery (bibliote-
ca javascript) integrado com HTML e CSS para a estruturação das páginas. 
Todas as telas podem ser visualizadas em resoluções iguais ou superiores 
a 1300x720 pixels, facilitando assim a utilização em tablets de modelos mais 
recentes e monitores de computadores ou notebooks. No contexto do design 
gráfico, iniciaram-se os estudos para a criação da primeira e segunda tela que 
correspondem à parte externa da escola e ao corredor interno que leva à Sala 
de Recursos Multifuncionais, bem como a criação da marca do AEE Legal.
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Imagem 3 – Telas iniciais do AEE Legal

Fonte – As autoras (2020)

Nesta fase também foram desenvolvidos os primeiros esboços da par-
te interna da Sala de Recursos Multifuncionais. As ilustrações da SRM virtual 
representam com detalhes uma escola acessível, sendo observando desde 
as dimensões de portas, à sinalização correta, cores adequadas, modelo 
de maçanetas das portas, entre outros. A Imagem 4, ilustra esses aspectos. 

Imagem 4 – Sala de Recursos Multifuncionais do AEE Legal

Fonte – As autoras (2020)

A fase de planificação permitiu que, a cada encontro realizado pela equi-
pe, fossem contabilizados avanços nas ações correspondentes ao design, à 
programação e às questões pedagógicas. 

2.1.3 Implementação
A fase de implementação constituiu-se com a realização de testes, a 

partir da conclusão dos procedimentos técnicos, gráficos e pedagógicos. En-
tre as ações, realizaram-se testes em diversos equipamentos mais e menos 
potentes, como computadores pessoais, tablets, resoluções de tela diferentes, 
podendo, desta forma, proceder aos ajustes e a preparar o MED para ser vali-
dado. Desse modo, deu-se início as observações da aplicação da Sala Virtual 
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de Recursos Multifuncional com 24 estudantes selecionados, matriculados em 
10 escolas. Cada observação demandou cerca de uma hora e foram finali-
zadas em três semanas, sendo orientadas pelos parâmetros propostos pelo 
modelo pedagógico de Roveder (2015).

2.1.4 Avaliação
A última fase se constituiu na análise das observações realizadas e, a par-

tir delas, alguns ajustes e redesenhos foram necessários. Desse modo, a análise 
e discussão das observações realizadas são apresentadas na próxima seção.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os estudantes selecionados para participar da validação do MED pos-

suem entre 6 e 12 anos, sendo todos estudantes público do AEE, ou seja, 
estudantes com surdez, deficiência visual (baixa visão), deficiência física, defi-
ciência intelectual, Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e estudantes com 
altas habilidades/superdotação (AH/SD). 

Os dados para análise emergiram do diário de campo, que se constituiu 
de uma ficha de observação, contemplando as metas técnica, pedagógica e 
gráfica, considerando padrões de Ergonomia, Design, Interação-Interatividade 
e Acessibilidade.

No padrão “ergonomia”, na meta técnica, os estudantes demonstraram 
facilidade em acessar o material, construindo facilmente uma lógica de nave-
gação e evidenciando saber onde estavam no ambiente. A exceção de dois 
estudantes que não estavam alfabetizados e necessitaram de mediação da 
educadora especial.

Sobre o acesso às atividades, 16 estudantes demonstraram facilidade e 
oito apresentaram alguma dificuldade. Desses, quatro demoraram para aces-
sar às atividades, pois era o primeiro contato com o MED; dos outros quatro, 
dois estudantes estão em processo de alfabetização e dois ainda não estão 
alfabetizados. No entanto, quando os dois estudantes não alfabetizados quise-
ram sair do ambiente e retornar às atividades, apresentaram pouca dificuldade. 
Isso demonstra que o ambiente de sala de recursos apresenta características 
intuitivas, que segundo Torrezzan (2009) o padrão ergonômico deve respeitar 
uma construção de sistema que possibilite ao usuário criar facilmente uma 
lógica de navegação.

Sobre a Meta gráfica, os estudantes manifestaram uma relação lógica 
entre os ícones e às funções que desempenham. Isso pode ser comprovado, 
quando os estudantes clicaram sobre a estante de livros, para ver quais os 
livros estavam disponíveis, ou quando clicaram na impressora, para encami-
nhar o trabalho para impressão. Pontes (2015), ressalta que os ícones reque-
rem figuras que atraiam a atenção, sejam simples, facilmente percebidas e que 
sejam imagens familiares e concretas.
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Igualmente, foi percebido que a carga de informações disponível em 
cada interface foi adequada, pois a sobrecarga cognitiva, segundo Santos e 
Tarouco (2007, p.8), pode desperdiçar alguns recursos mentais, no entanto 
“os materiais educacionais que fazem uso de recursos digitais frequentemente 
sobrecarregam a memória de trabalho dos aprendizes e dificultam a aquisição 
de esquemas que requer reflexão”.

Na Meta pedagógica, verificou-se que 20 estudantes expressaram con-
fiança e controle no ambiente, fato que elevou a motivação. Para Busarello 
(2016), a motivação do estudante no ambiente, possibilita a confiança para 
controlar o próprio caminho de navegação. Porém, quatro estudantes neces-
sitaram de apoio em alguns momentos que se sentiram inseguros, sem ter 
certeza se estavam realizando as atividades de modo correto, o que pode ser 
compreendido pelas dificuldades específicas apresentadas pelos sujeitos. 

Outro ponto observado na ação dos estudantes foi a liberdade para na-
vegar pelo ambiente, criando suas próprias estratégias de ação, voltando às 
atividades que mais os interessaram.

No que tange ao padrão de Design, na meta técnica uma das orienta-
ções se refere aos ícones, que devem seguir uma lógica facilmente entendível 
pelos estudantes. Isso pode ser comprovado, pois 20 estudantes reconhece-
ram os ícones presentes no ambiente, como próximo, voltar, imprimir, dese-
nhar. Para Pontes (2015), os ícones representam um conteúdo e auxiliam o 
usuário a navegar pelo ambiente. Quando o ícone é incompreendido, acarreta 
dificuldades de usabilidade do OA.

Na meta gráfica, verificou-se que quatro estudantes tiveram que ser con-
duzidos a reconhecer as imagens da Sala de Recurso virtual, com a Sala que 
estavam naquele momento, embora os outros 20 estudantes tenham reconhe-
cido o ambiente da Sala de Recursos. Esse dado, remete à Meta pedagógica, 
pois a utilização de metáforas também foi percebida como positiva, entre os 
20 estudantes, que ao perceberem estar interagindo em uma sala de recur-
sos, onde realizam o AEE, demonstraram alegria, possibilitando que houvesse 
identificação com o ambiente. Segundo Behar e Torrezan (2009) a adoção de 
metáforas permite a aprendizagem por descoberta, levando a explorar o MED, 
de forma instigante, investigativa e surpreendente.

O caráter lúdico apresentado em todas as interfaces destacou-se como 
um fator motivacional, percebido pelas atitudes de todos os estudantes, que 
interagiram com os jogos presentes no MED, como se estivessem brincando, 
sem perceberem que a atividade tinha um objetivo educacional. Ao incorporar 
elementos lúdicos, retira-se do aluno a obrigação de aprender e valoriza sua 
aprendizagem (BEHAR; TORREZAN, 2009).

Sobre o padrão “Interação-Interatividade”, na meta técnica a presen-
ça de feedbacks foi um diferencial para a interação dos estudantes com o 
MED, pois sentiram-se desafiados a tentar novamente, quando não acertavam 
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a atividade. Dos estudantes observados, apenas dois não compreenderam o 
feedback, pois retornaram apenas à atividade anterior, não percebendo que 
poderiam navegar livremente pelo ambiente da Sala de Recursos virtual. O 
feedback, segundo Busarello (2016), dá respostas imediatas para o aluno, fa-
zendo com que outros erros possam ser evitados.

Quanto à utilização dos recursos como jogos, livros e desenho, 18 estu-
dantes exploraram e souberam como realizar as atividades. No entanto, qua-
tro estudantes demonstraram certa dificuldade. Dois, em especial, exploraram 
pouco o ambiente, não compreendendo que havia dois finais para a história da 
“Foca Liliane”, necessitando de mediação das educadoras, fato que foi justifi-
cado pelas mediadoras ao relatarem que os estudantes não possuem compu-
tador em casa.

A Meta gráfica nessa etapa, sobressai com a possibilidade de o estudan-
te relacionar os símbolos utilizados no ambiente e o seu significado, o que foi 
evidenciado quando os estudantes perceberam que o ambiente continha pra-
ticamente todos os mobiliários, equipamentos e materiais da Sala de recursos 
presencial. Braga e Ponchio (2016) argumentam que, quanto mais próximo o 
conteúdo do OA ao contexto do aluno, mais significado terá a aprendizagem.

Por fim, na Meta pedagógica observou-se que a organização do ambien-
te desafiou os estudantes a descobertas como, conteúdo, formas de avançar, 
conduzir, retroceder, jogar, abrir links, entre outros. Dezoito estudantes de-
monstraram autonomia. A autonomia, nesse contexto, corresponde às ações 
do aluno sobre o MED, às possibilidades de percorrer livremente o material de 
forma não linear, ou seja, que ele possa criar e recriar sua trajetória, assumindo 
um papel ativo na construção do conhecimento, interagindo com o conteúdo e 
com as diferentes mídias que estejam disponíveis (ROVEDER, 2015). 

Entretanto, pode-se verificar alguma dificuldade em seis estudantes. 
Desses, dois por não possuírem computador, outros três questionaram as edu-
cadoras, que os auxiliaram e, um estudante não manifestou interesse em rea-
lizar algumas atividades e a receber mediação da educadora especial. Quanto 
à motivação ou a falta dela, Busarello (2016), comenta que depende de muitos 
fatores que não podem ser manipulados e está relacionada ao que impulsiona 
o estudante a iniciar ou seguir ou não uma atividade.

Ao que se refere à “Acessibilidade”, na meta técnica as orientações in-
dicam que se deve fornecer alternativas sonoro e visual ao conteúdo, além 
de assegurar a acessibilidade direta de interfaces integradas. Nesse sentido, 
observou-se que os estudantes reagiram com satisfação, pois o ambiente da 
Sala de Recursos virtual oferece recursos em áudio, audiodescrição e Libras.

 No caso dos alunos com surdez, um interagiu por meio da Libras e o ou-
tro, como desconhece a Libras, pois está em processo de aquisição, apresen-
tou alguma dificuldade, sendo auxiliado pela educadora especial. Os alunos 
com baixa visão interagiram, por meio do áudio e da audiodescrição. Behar e 
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outros (2008), ao discorrerem sobre acessibilidade em materiais digitais res-
saltam que na criação desses materiais todas as etapas, ferramentas, distri-
buição de conteúdo e informações, devem levar em conta o acesso igualitário, 
contemplando, assim, as necessidades específicas das pessoas com deficiên-
cias. As plataformas e ambientes precisam permitir uma educação inclusiva.

Os indicadores da Meta gráfica igualmente foram atendidos, haja vis-
ta que foi contemplada a apresentação da descrição textual aos vídeos, ani-
mações e scripts, possibilitando o acesso por mídia alternativa (ex.: transcri-
ção completa textual ou em áudio, legenda, interpretação em Libras, áudio 
descrição estendida, entre outros). Ratifica-se a surpresa e motivação dos 4 
estudantes (com surdez e baixa visão) ao perceberem que havia Libras e au-
diodescrição. Do mesmo modo, oito estudantes com deficiência intelectual, 
utilizaram os recursos de acessibilidade, o que os auxiliou na execução das 
tarefas e na navegação no ambiente. 

Portanto, destaca-se que os recursos de acessibilidade, como Libras, 
legendas, áudio e audiodescrição podem ser utilizados por estudantes que 
não apresentam deficiência, que os impeça a interagir com o ambiente, pois, a 
comunicação inclusiva consiste em fazer as informações chegarem de forma 
simples, fácil e direta independentemente do receptor ter ou não algum tipo de 
deficiência (ROVEDER, 2015).

Quanto à Meta pedagógica o uso de linguagem clara e simples para os 
textos, também foi observada, pois a maioria dos estudantes ao lerem ou ou-
virem as atividades, compreendiam o que significavam. Dois estudantes com 
deficiência intelectual, apresentaram certa dificuldade na atividade do jogo que-
bra-cabeça, não compreendendo o que deviam realizar. Pode-se inferir que a 
dificuldade não estava na linguagem ou nas imagens utilizadas, mas na dificul-
dade apresentada pelo estudante em função da deficiência. Os dois estudantes 
foram motivados a refazerem mais vezes a atividade e, por fim obtiveram êxito. 

Nesse sentido, ratifica-se a fala de Torrezzan (2009), ao comentar que 
se faz necessária uma linguagem de fácil interpretação pelo estudante. Enten-
de-se, assim a importância do design da interface, ao primar por uma comuni-
cação tanto inteligível, quanto sensível.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo apresentou o desenvolvimento e a avaliação de um material 

educacional digital, no formato de uma Sala Virtual de Recursos Multifuncio-
nais, para apoiar o atendimento educacional especializado, para estudantes 
com deficiência. 

O processo de desenvolvimento do material, permitiu ratificar a neces-
sidade de respeitar todas as etapas de elaboração do material. Isso implica a 
presença de uma equipe multidisciplinar com olhares para o contexto e aproxi-
mação com a realidade dos possíveis usuários.
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Sendo assim, apresentam-se as considerações relacionadas à análi-
se de dados do estudo, as contribuições e limitações da pesquisa. A análise 
permitiu apontar considerações importantes, quanto aos padrões do Modelo 
Pedagógico:

Quanto ao padrão Ergonomia, destaca-se que a facilidade de navega-
ção, a motivação e o cuidado para não haver sobrecarga cognitiva, permitiram 
aos alunos condições efetivas de ir e vir percorrendo de forma não linear os 
caminhos do material educacional digital. A autonomia demonstrada pelos es-
tudantes, independente das especificidades por eles apresentadas, foi uma 
característica fundamental para avaliar de modo positivo a ergonomia da Sala 
Virtual de Recursos Multifuncional.

No que tange ao Design evidencia-se a importância de que os ícones 
sejam de fácil compreensão a todos os estudantes; que a ludicidade presente 
em todo o material, além da metáfora utilizada, relacionando espaço virtual e 
presencial, constituem-se de elementos motivadores, contextualizando espa-
ços semelhantes aos da escola em que estão inseridos e da Sala de Recursos 
Multifuncionais, na qual são atendidos. Colaboraram para a motivação, carac-
terísticas evidenciadas no Modelo Pedagógico, entre elas tamanho e forma de 
botões, setas, fontes; aplicação de cores e disponibilidade de recursos como 
o áudio e o vídeo.

O padrão Interação-Interatividade possibilitou comprovar que a presen-
ça de feedback motivou os estudantes na realização das atividades. A orga-
nização dos conteúdos, assim como a identificação dos objetos presentes na 
sala virtual, relacionando-os com a sala presencial proporcionou autonomia. 
Desse modo, constata-se que motivação e autonomia são imprescindíveis 
para haver interação e interatividade.

Em relação à Acessibilidade, foi possível constatar que a presença em 
todos os recursos da janela em Libras, audiodescrição, áudio e legendas con-
tribuíram para o acesso equitativo dos estudantes. No entanto, algumas dificul-
dades merecem atenção para um possível refinamento dos recursos contem-
plados pelo material, buscando amenizar questões referentes à deficiência e/
ou ausência de fluência tecnológica por parte dos estudantes, embora essas 
lacunas não os tenham impedido de utilizar o MED, necessitando, em alguns 
momentos, de mediação das educadoras.

Desse modo, os padrões e as metas definidas no Modelo Pedagógi-
co permitiram o desenvolvimento e avaliação do material educacional digital, 
trazendo contribuições relevantes tanto para a área do conhecimento, quanto 
para a disponibilização de recursos que auxiliam o professor na realização do 
atendimento educacional especializado para estudantes com deficiência. 

Quanto às limitações da pesquisa, aponta-se o fato de a Sala Virtual de 
Recursos Multifuncionais ter sido desenvolvida, somente para interação pre-
sencial, impossibilitando verificar as potencialidades de interação a distância. 
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Esse ponto torna-se uma perspectiva de trabalho futuro, possibilitando a con-
tinuidade desse estudo.

Portanto, conclui-se que nos padrões elencados e nos fatores propos-
tos- técnicos gráficos e pedagógicos- não se pode perder o foco das possíveis 
realidades dos usuários, proporcionando de forma ampla, o acesso e navega-
ção de qualidade, bem como levar em conta a cultura, oferecendo contextos 
que contemplem a maioria dos estudantes. Nessa perspectiva, os resultados 
demonstraram que o material atende aos padrões e metas estabelecidas, per-
mitindo aos estudantes interagirem com as atividades propostas, motivados 
pelo contexto virtual do AEE.

REFERÊNCIAS

AMANTE, L.; MORGADO, L. Metodologia de concepção e desenvolvimento 
das aplicações educativas: o caso dos materiais hipermedia. Discursos, III 
Séries, [S. l.], p.125-138, 2001. Especial.

BARDY, L. R; HAYASHI, M.I; SCHLUNZEN, E.; SEABRA JUNIOR, M. O. Ob-
jetos de aprendizagem como recurso pedagógico em contextos inclusivos: 
subsídios para a formação de professores a distância. Revista Brasileira de 
Educação Especial, [S. l.], v.19, n. 2, p. 273-288, 2013.

BEHAR, P. A.; SOUZA, E. K; GÓES, C. G. G; LIMA, E. M. A importância da 
acessibilidade digital na construção de objetos de aprendizagem. RENOTE, 
Porto Alegre, v. 6, n. 2, jul. 2008. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/renote/
article/view/14459/8381. Acesso em: ago. 2019.

BEHAR, P. A.; TORREZAN, C. W. Design pedagógico: um olhar na construção 
de materiais educacionais digitais. RENOTE, Porto Alegre, v. 7, n. 3, dez. 2009. 
Disponível em: https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13569/8551. Acesso em: 
ago. 2019.

BEHAR, P. A. (org.). Modelos pedagógicos em educação a distância. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. v. 1.

BRAGA, J.; PONCHIO, R. Contextualización: el inicio de la concepción y un 
nuevo objeto de aprendizaje. In: BRAGA, Juliana (org.). Objetos de aprendi-
zaje: metodologia de desarrollo. Santo André: UFABC, 2016. v. 2. Disponível 
em: pesquisa.ufabc.edu.br/intera/?page_id=370. Acesso em: ago. 2019.



71

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Brasília, DF: MEC/SEESP, 2008.

BUSARELLO, R. I. Gamification: princípios e estratégias. São Paulo: Pimenta 
Cultural, 2016. 

FOSCARINI, A. C.; PASSERINO, L. M. Mediação e desenvolvimento no 
atendimento educacional especializado através do uso de artefatos tec-
nológicos. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO 
SUL, 9., Caxias do Sul. Anais... Caxias do Sul, 2013. Disponível em: http://
www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/schedConf/pre-
sentations?searchInitial=F&track=16. Acesso em: 12 mar. 2019.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008.

PASSOS, P. C. S. J. Interad: uma metodologia para design de interface de 
materiais educacionais digitais. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível 
em: http://www.lume.ufrgs.br. Acesso em: 6 mar. 2019.

POLSANI, P. R. Use and abuse of reusable learning objects. Journal of Digital 
Information, [S. l.], v. 3, no. 164, Feb. 2003. Disponível em: http://journals.tdl.
org/jodi/index.php/jodi/article/viewArticle/89/88%3Cbr. Acesso em: 10 jul. 2019.

PONTES, J. S. Ícones digitais da ferramenta de autoria de objetos de 
aprendizagem cacuriá: uma proposta. 2015. Dissertação (Mestrado em De-
sign) – Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2015.

ROVEDER, Â. B. P. Sala virtual de recursos multifuncionais para potencia-
lizar atendimento educacional especializado. 2015. Dissertação (Mestrado 
em Tecnologias Educacionais em Rede) – Universidade Federal de Santa Ma-
ria, Santa Maria, 2015.

SANTOS, L. M. A.; TAROUCO, L. M. R. A importância do estudo da teoria 
da carga cognitiva em uma educação tecnológica. RENOTE, Porto Alegre, 
v. 5, n. 1, jul. 2007. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFi-
le/14145/8082. Acesso em: jun. 2019.

TAROUCO, L.; FABRE, M. J. M.; TAMUSIUNAS, F. R. Reusabilidade de obje-
tos educacionais. Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, p. 
1-11. 2003.



72

TORREZZAN, C. A. W. Design pedagógico: um olhar na construção de mate-
riais educacionais digitais. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) – Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

VALENTE, José Armando. Web currículo: passagem do currículo da era do 
lápis-papel para o currículo da era digital. In: SEMINÁRIO WEB CURRÍCULO: 
INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA E NO CURRÍ-
CULO, 2., 2010, São Paulo. Anais... São Paulo: PUC/SP, 2010.Palestra pro-
ferida. 

WILEY, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: a defi-
nition, a metaphor, and a taxonomy. In: WILEY, D. A. (ed.). The instruction-
al use of learning objects. [S. l.], 2000. Disponível em: http://reusability.org/
read/chapters/wiley.doc. Acesso em: 14 maio 2018.



73

LEITURA MEDIADA COM ESTUDANTE TEA: INTERVENÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PARA 
COMPREENSÃO DE TEXTOS

carla rEGina rachiD oTavio MuraD*

lorEna GoularT loPEs**

1 INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro do Autismo está listado no Manual Diagnóstico 

Estatístico de Transtornos Mentais quinta edição (DSM-V) como um transtorno 
de ordem comportamental que afeta o desenvolvimento da interação social do 
indivíduo, trazendo dificuldades para se comunicar e se relacionar com outros, 
uma certa falta de empatia e curiosidade pelo mundo e presença de interesses 
restritos e repetitivos. 

De acordo com o §2o, do art. 1o da Lei no 12.764/2012, a pessoa com 
transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência e, por-
tanto, possui os direitos de um indivíduo em tal condição. Conforme a CDPD 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2007), deficiência é compreendida 
como algum tipo de impedimento de longo prazo, de natureza variada, ou seja, 
física, mental, intelectual ou sensorial, o(s) qual(quais) podem limitar a partici-
pação de um indivíduo na sociedade em igualdade de condições em relação 
aos demais

No contexto da educação brasileira, há uma ampla normatização que 
prevê a integração de alunos especiais ou deficientes na escola, estando o 
aluno autista protegido por ela. A Lei no 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (BRASIL, 1996), em seu art. 59, por exemplo, dispõe que 
todas as escolas devem assegurar aos estudantes um atendimento adequado 
às suas necessidades, sejam estes educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

Além desse acolhimento, é necessário desenvolver metodologias que 
incluam recursos educativos tais como métodos, técnicas e planejamento es-
pecífico por professores com especialização adequada para atendimento es-
pecializado, seja em nível médio ou superior, além de professores do ensino 
regular que devem ser capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns.

Segundo a Nota Técnica no 24 /2013/MEC/SECADI/DPEE que dispõe 
sobre Orientações aos Sistemas de Ensino para a implementação da Lei no 
12.764/2012, existem algumas diretrizes para a consecução do objetivo da Lei 

* Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM – MG.
** Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM – MG.



74

no 12.764/2012 pré-estabelecidas no art. 2o, que tratam da efetivação do direito 
de aprendizes autistas à educação. A sétima delas tem por objetivo “o incentivo 
à formação e à capacitação dos profissionais especializados no atendimento 
à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como pais e responsáveis”, 
fator que justificou a motivação das pesquisadoras autoras da área de Letras 
e Linguística a contribuírem com um trabalho envolvendo a leitura em língua 
materna.

Sobre a formação de educadores, a orientação da Política Nacional de 
Educação Especial (BRASIL, 2008) é de manter o foco na individualização da 
aprendizagem do aluno autista. De acordo com o documento, “a formação dos 
profissionais da educação possibilitará a construção de conhecimento para 
práticas educacionais que propiciem o desenvolvimento sócio-cognitivo dos 
estudantes com transtorno do espectro autista” (BRASIL, 2008, p. 2). Nes-
sa perspectiva, “a intervenção pedagógica para o desenvolvimento das rela-
ções sociais e o estímulo à comunicação, oportunizando novas experiências 
ambientais, sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais” está prevista como 
ações a serem subsidiadas pela formação inicial e continuada de professores.

No capítulo 1 das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de 
professores da Educação Básica (CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, 
2001) em que se inclui todas as licenciaturas, está disposto no quinto parágra-
fo, item II, que os cursos de graduação de profissionais da educação básica 
devem estar atentos para promover a inclusão, a emancipação dos indivíduos 
e a valorização da diversidade pelo combate à discriminação. 

Portanto, a falta da prática de políticas de inclusão não pode ser jus-
tificada pela falta de conhecimento das leis promotoras da inclusão. Nesse 
sentido, as instituições escolares têm cobrado da formação de professores 
especialistas capazes de auxiliá-las no empreendimento de ações concretas 
para atuarem nos segmentos educacionais especiais com a base necessária. 

Por sua vez, ao chegarem nas escolas regulares básicas, os professo-
res recém-formados se deparam com a cobrança por qualidade de ensino por 
parte dos pais e responsáveis pelas crianças autistas. No entanto, frequente-
mente ouvem destes professores que não são preparados para lidar com esse 
tipo de aluno e que não têm formação em Educação Especial. Assim, esses 
professores tornam-se codependentes das condições de oferta de capacitação 
em serviço e programas de formação continuada. Como consequência, apesar 
de terem o direito à educação, os aprendizes diagnosticados com deficiências 
se tornam codependentes de ações individuais de poucos ou raros os pro-
fessores que se dispõem sensivelmente ao encontro com a diferença, com o 
singular, com o único.

Desta forma, é de fundamental importância que qualquer professor co-
nheça o processo de ensinar alunos com necessidades especiais de aprendi-
zagem bem como o processo de aprender destes alunos em suas mais diver-
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sas especificidades. Investigar como os alunos com TEA interagem durante 
a leitura com o intuito de evidenciar metodologias ou estratégias de trabalho 
pedagógico que podem servir de alicerce para a construção de conhecimento 
aos envolvidos em relacionamentos verbais mediados por textos tem sido um 
de nossos objetivos (MURAD, 2016).

Almejando vivenciar uma experiência de intervenção que produza sabe-
res docentes ao professor-pesquisador em formação inicial sobre o universo 
da educação inclusiva, para alunos TEA, o objetivo deste trabalho foi analisar 
uma experiência de interação mediada por uma professora em formação ini-
cial e um estudante diagnosticado no Espectro do Autismo com Síndrome de 
Asperger com dificuldade em atenção a partir dos pressupostos teórico-meto-
dológicos da Experiência de Atividade Mediada (EAM) de Reuven Feuerstein. 

Trazemos, como resultado, que a partir da Leitura Mediada, a Atenção 
e Experiência Partilhadas foram as habilidades mais presentes durante toda a 
interação. Além deste resultado, compartilhamos algumas estratégias de ensi-
no e aprendizagem que emergiram durante a experiência de leitura mediada 
com o intuito de contribuir para a formação de profissionais de educação in-
clusiva que trabalham com a prática da leitura como atividade social na escola 
(FREIRE, 1996).

2 A EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADE MEDIADA (EAM) DE REUVEN 
FEUERSTEIN
Reuven Feuerstein era natural da Romênia. Graduou-se em Psicologia 

e Pedagogia e trabalhou como docente em Israel e na Suíça, onde fez parte 
do grupo de colaboradores de Jean Piaget, especializando-se em Psicologia 
Cognitiva e de Desenvolvimento de imigrantes estrangeiros.

O estudioso observou, em suas investigações, que os imigrantes estran-
geiros que vinham para Israel demonstravam, em geral, níveis cognitivos in-
telectuais relativamente baixos quando comparados aos dos israelenses, cuja 
causa hipotética ele relacionou com o ambiente sócio-familiar considerado por 
ele um gerador da privação cultural para as crianças. Beyer (1996, p. 79) expli-
ca que “os vínculos de interação cognitivo-afetiva eram insuficientes para pro-
mover um desenvolvimento intelectual e linguístico adequado”, e apontavam 
para a necessidade de intervenções durante seus processos de compreensão.

A observação de tais intervenções levou Feuerstein à conclusão de que 
a mediação da aprendizagem ou a aprendizagem mediada poderia gerar resul-
tados qualitativos no desenvolvimento infantil, mais especificamente em alu-
nos com TEA, com dificuldade em interagir socialmente. A ênfase no processo 
sociocultural de aprendizagem encontra paralelo nas premissas de Vygotsky, 
no que tange ao valor da mediação dos objetos, símbolos, signos e instrumen-
tos para a aprendizagem, ou seja, ambos acreditavam que o desenvolvimento 
das estruturas intrapsíquicas profundas de pensamento e raciocínio se relacio-
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navam diretamente com o desenvolvimento das estruturas interpsíquicas, isto 
é, a relação com o outro, a sociedade, a cultura.

Para Feuerstein, a mediação é uma experiência dinâmica, modificável e 
complexa. Ele propõe o conceito de mediação como algo moldável de acordo 
com a ação, a atividade requerida pelo ambiente, pelo objeto de aprendizagem 
e cria a noção de “Experiência de Atividade Mediada” (EAM).

Segundo Turra (2007) a EAM, Experiência de Aprendizagem Mediada, 
explica o papel da mediação na produção de processos que permitem desen-
volver, nos sujeitos, a capacidade de aprender e/ou reaprender, de forma di-
nâmica, as mais variadas competências para novos e constantes enfoques de 
gestão de processos. A mediação pelo outro constitui o determinante proximal 
que influencia o desenvolvimento cognitivo estrutural e o potencial da adapta-
bilidade e da modificabilidade através da experiência. Em outras palavras, o 
processo de mediação objetiva torna o indivíduo capaz de agir independen-
temente de situações específicas e se adaptar às novas dimensões de sua 
vivência em processos com os quais ele irá encontrar ao longo da vida.

Para que a EAM aconteça no âmbito educacional , o par mais experiente 
que é o professor, deve, por meio da interação, identificar a zona de desenvol-
vimento proximal do aluno (VYGOSTKY, 1993) e, intencionalmente, agir neste 
domínio, entre o estímulo e a resposta do aprendiz, com a intenção de mediar 
o estímulo ou a resposta do mesmo por meio de, no mínimo, três parâmetros 
que são instrumentos de propiciamento da atenção determinada por parte do 
mediador: Mediação de Intencionalidade e Reciprocidade, Mediação do Signi-
ficado e Mediação da Transcendência.

Segundo Beyer (1996), a Escala EAM foi elaborada com o objetivo de 
operacionalizar os critérios de EAM decorrentes dos trabalhos de Feuerstein e 
colaboradores e inclui a maior parte dos componentes descritos por ele, além 
de modificações decorrentes de pesquisas acerca da interação pais-criança. A 
escala propõe 12 componentes do comportamento do mediador que são ana-
lisados em termos de potenciais atitudes de mediação da: 1) Intencionalidade 
(intentionality); 2) Significação (meaning); 3) Transcendência (transcendence); 
4) Atenção partilhada (joint regard); 5) Experiência partilhada (sharing of expe-
riences); 6) Regulação na tarefa (task regulation); 7) Elogiar (praise/encoura-
gement); 8) Desafiar(challenge); 9) Diferenciação psicológica (psychological 
differentiation); 10) Responsividade contingente(contingent responsivity);11) 
Envolvimento afetivo (affective involvement); e 12) Mudança (challenge)

De acordo com Macêdo e Nunes (2016) a Escala EAM tem sido utilizada 
em estudos que objetivam avaliar a qualidade da interação mãe-criança, tera-
peuta-paciente e professor-aluno. Nesta pesquisa, utilizaremos a EAM para 
caracterizar a mediação entre professor-aluno autista durante a leitura de ca-
pítulos de um livro junto com a autora desse artigo.
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O critério da Mediação da Intencionalidade/Reciprocidade em contexto 
escolar consiste na atitude do mediador de apresentar a atividade de maneira 
motivante e desafiadora para atrair a curiosidade e expectativa do mediado. 
Inclui ações tais como compartilhar a intenção da atividade, encontrar uma 
linguagem adequada para transmitir o conhecimento, criar dissonância para 
atrair a atenção do mediado e despertar nele a necessidade de elaborar con-
ceitos que revelem a aprendizagem.

O segundo critério, Mediação de Significado, compreende o ato do me-
diador de atribuir significado e valores a diferentes objetos, experiências e fe-
nômenos, além dos seus significados intrínsecos inerentes. Dentre as ações 
esperadas, o mediador deve atribuir significado afetivo e social, compartilhan-
do, com o mediado, sentimentos, atitudes pessoais e auxiliá-lo a construir 
valores socioculturais para vários aspectos das experiências compartilhadas. 
Nesse sentido, o mediador deve encorajar o mediado na busca pelo significa-
do, a fim de desenvolver, no mediado, questionamentos frente aos propósitos 
e desafios de suas experiências de vida. De acordo com Méier (2004 apud 
PISACCO, 2006, p. 50):

Ao ensinar um conceito, um valor, uma forma de fazer, o mediador não 
apenas explica o conceito em si. Redimensiona dentro de uma estrutura 
de valores, crenças e ideias permitindo que o mediado entenda o con-
ceito e as interrelações que mantém com outros conceitos inseridos em 
outros contextos, teorias ou momentos históricos.

A Mediação da Transcendência contribui para o enriquecimento do con-
junto de experiências do mediado por orientações inovadoras. Para isso, o 
mediador busca discernir elementos essenciais, oferecendo ao mediado crité-
rios para distinguir aspectos essenciais inerentes às atividades/experiências, 
bem como extrai e generaliza princípios indicando a transferibilidade e utilida-
de desses elementos. 

Desta forma, a característica multidisciplinar dos parâmetros da EAM 
possibilita que os sujeitos nela envolvidos possam intervir em seus processos 
mentais intrapessoais e suas relações interpessoais. Tais intervenções contri-
buem para promover a MCE, Modificabilidade Cognitiva Estrutural, dos sujei-
tos envolvidos, suprindo as demandas da vida escolar em progresso, uma vez 
que dentro à medida que o sujeito se torna mais consciente dos seus atos, ele 
deve ser capaz de demonstrar capacidade de adaptação, flexibilidade e habili-
dade de mudar de uma tarefa para outra, aprender habilidades novas mesmo 
quando seu campo de experiência ainda não necessite delas, habituar-se à 
mudança frequente de novos professores, trabalhar em equipes de forma co-
laborativa e concluir suas tarefas mais rápido. 
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Segundo Orrú (2003), dado à complexidade do quadro clínico de uma 
criança autista, ela tende a não se beneficiar da exposição direta a estímulos, 
principalmente aqueles proporcionados em sala de aula de forma complexa e 
saturada e podem não contribuir para sua formação psicossocial e desenvolvimento 
de suas estruturas cognitivas, inclusive podendo causar estresse e baixo 
rendimento no desenvolvimento das estruturas cognitivas mais profundas. 

Pensar em uma experiência individualizada de ensino e aprendizagem 
para diagnosticados com TEA pode ser uma saída plausível à escola, tendo 
em vista tais apontamentos. Lidz (2003) criou uma Escala EAM para profes-
sores. Segundo Macedo e Nunes (2016), a escala EAM para professores se 
constitui de um instrumento de medida/coleta de dados para fins de análise 
qualitativa a qual permite avaliar doze comportamentos interativos considera-
dos essenciais para a aprendizagem. 

O instrumento tem o intuito de auxiliar o docente a identificar os compor-
tamentos utilizados durante a mediação em contexto escolar (LIDZ, 2003). As 
dimensões analisadas são:

Intencionalidade – auxiliar o aluno a atentar para estímulos específicos 
a serem apreendidos em uma tarefa/como engajar-se na tarefa. 
Significação – auxiliar o aluno a atribuir significados a um estímulo neu-
tro. Inclui o uso de gestos, tons de voz variados, materiais concretos etc.
Transcendência – expandir o significado de uma tarefa/atividade para 
além da situação imediata do aluno. Encorajá-lo a fazer inferências, a 
considerar as implicações para a ocorrência de um dado fenômeno.
Atenção partilhada – referenciar estímulos que são foco de interesse 
do aluno.
Experiência partilhada – compartilhar pensamentos, sentimentos ou 
experiências com o aluno, tendo como foco a temática da tarefa. 
Regulação na tarefa – ajustar a tarefa ao nível de compreensão do 
aluno, modificando desde o tipo de instrução fornecida até a adequação 
dos materiais disponibilizados.
Elogiar e fornecer feedback – enaltecer, por meio de ações verbais e 
não verbais, comportamentos apropriados do aluno durante a realização 
de uma tarefa. Salientar os aspectos positivos da conduta. 
Desafiar – propor tarefas que apresentem nível de exigência dentro da 
Zona de Desenvolvimento Proximal do aluno.
Diferenciação psicológica – responder de forma individualizada às de-
mandas dos alunos, valorizando o ponto de vista de cada educando. 
Focar no processo e não nos resultados, ajudando a criança a aprender 
algo além da tarefa a ser produzida. 
Responsividade contingente – responder de forma antecipada e ade-
quada ao nível de desenvolvimento do aluno. 
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Envolvimento afetivo – evidenciar, por meio de comportamentos ver-
bais e não verbais, sentimentos em relação ao aluno. 
Mudança – tecer comentários acerca do esforço e engajamento do alu-
no na realização de uma tarefa, auxiliando-o a contrastar o seu desem-
penho atual com o desempenho anterior. 

Na sequência, trataremos sobre a organização dos procedimentos me-
todológicos para a realização da pesquisa.

3 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa (DENZIN; LINCOLN 2006), de 

cunho interpretativo do tipo estudo de caso que utilizou observações e diário 
de campo, entrevistas e gravações em áudio. O local dos encontros foi a sala 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em uma escola pública mu-
nicipal de Uberaba. 

O aluno pesquisado (V) tem diagnóstico de autista do tipo Asperger 
desde a infância, é verbal, tinha 13 anos na ocasião da pesquisa e frequenta-
va a oitava série do Ensino Fundamental 2. Em termos de atitude social, tanto 
a mãe quanto a professora do AEE afirmaram que V possuía dificuldades de 
interação social como uma certa falta de maturidade na interação, isolamento 
na hora do recreio, fala com tendência egocêntrica, porém sem interesses 
restritos. 

Sobre suas dificuldades acadêmicas, V afirmou na entrevista que uma 
de suas principais dificuldades era com a escrita e que nas aulas os professo-
res só pediam que ele fizesse cópia para melhorar a letra que era considerada 
ilegível. Afirmou que nunca havia lido livros sobre autismo, nem mesmo um 
livro de ficção e que não tinha aula de leitura de livro ou de literatura na escola. 
V afirmou que tinha dificuldade em prestar atenção durante a leitura por isso 
preferia leituras em voz alta.

Foram realizados cinco (5) encontros de duas horas de mediação peda-
gógica de leitura do livro de Mark Haddon “O estranho caso do cachorro morto” 
(2006), livro proposto em razão da temática centrada na história de um autista, 
conduzida inicialmente com o auxílio da professora orientadora na presença da 
professora responsável pelo AEE. 

As sessões foram gravadas em áudio para posterior transcrição de no-
tas de interação. Para o melhor ajuste dos dados no tipo de texto artigo cientí-
fico, optamos pela escrita das descrições da interação pela professora-pesqui-
sadora (PP) em Excertos, nos quais foram identificados os tipos de perguntas 
de acordo com a classificação proposta: 1) Mediação da Intencionalidade/
Reciprocidade, 2) Mediação do Significado e 3) Mediação da Transcendên-
cia, a base da teoria de Feurstein. Além disso, iremos também observar quais 
critérios potencializaram o aparecimento de outros processos cognitivos rela-
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cionados à Escala EAM para professores (LIDZ, 2003), traduzido por Macedo 
e Nunes (2016).

Fizemos uso da sigla PP para a professora pesquisadora e V para iden-
tificação do aluno participante1.*** A categorização realizada na análise não foi 
estabelecida à priori, ela emergiu a partir das análises e estão organizadas 
conforme a ordem citada acima, para melhor visualização e organização. 

4 ANÁLISE
Com o objetivo de fornecer uma visão do todo do resultado da pesquisa, 

isto é, dos parâmetros utilizados com V por PP, foram identificadas 49 interven-
ções em forma de questões/perguntas e comentários feitos durante a medição 
da leitura nas cinco sessões que caracterizaram a experiência mediadora.

Das 49 intervenções identificadas, 5 foram relacionadas ao parâmetro 
da intencionalidade/reciprocidade, 32 ao parâmetro do significado e 12 ao pa-
râmetro da transcendência, confirmando a hipótese de que o parâmetro varia 
de acordo com a disciplina ou especialidade da matéria abordada, conforme 
(LABIAK, 2016). Assim sendo, pode-se dizer que parâmetro Mediação do Sig-
nificado esteve altamente relacionado à mediação da leitura nesta experiência. 
A seguir, dispomos a análise a partir dos critérios supracitados.

4.1 CRITÉRIO 1 – MEDIAÇÃO DE INTENCIONALIDADE E 
RECIPROCIDADE
Este critério trata da intencionalidade/reciprocidade, sendo fundamental 

para que ocorra a EAM. Ela ocorreu no início da pesquisa, durante a primeira 
intervenção interacional com V. Chamamos a atenção para a reciprocidade 
ocorrida já neste momento inicial, durante a exploração da capa do livro, pois 
esperávamos encontrar um aluno sem motivação para a relação interpessoal 
ou que precisasse ser estimulado para relacionar-se com o outro, já que na 
escola ele afirmava que não interagia muito na sala de aula. A forma que PP se 
relacionou com V despertou o interesse dele para a história que envolveria um 
cachorro, observe a anotação de campo feita por PP:

EXCERTO #1
No primeiro momento, esclarecemos nossas intenções ao V revelan-
do que tratava-se de um trabalho que gostaríamos de desenvolver 
com ele e que futuramente o apresentaríamos na UFTM e na escola 
dele. Assim, falei a respeito do livro que seria utilizado como material 
de apoio para este trabalho, de forma a instigar seu interesse, falei: 
“No livro tem um cachorro” e perguntei: “Você gosta de cachorros?” 
Isto nos proporcionou uma aproximação com o aluno, o qual sentiu-se 

1
*** Projeto registrado e aprovado no CEP/UFTM CAEE 65863517.4.0000.5154.
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confortável para falar sobre seu cachorro. Posteriormente, explora-
mos a capa do livro, as cores, perguntando: “Você gosta de azul e 
vermelho?” Logo, ele afirmou que sua cor preferida era azul. Ao olhar 
a capa do livro ele diz: “Nossa, que triste!” e afirma: “Este desenho da 
capa do livro é horrível!”. Então, perguntamos: “O que têm na capa 
do livro?” e ele diz: “É um cachorro morto por um tipo de pá no peito”.

Percebe-se a intencionalidade no momento em que a mediadora expõe 
suas intenções, “trata-se de um trabalho que gostaríamos de desenvolver com 
você através de um livro de ficção e que futuramente pretendemos apresentá-
-lo na UFTM e na escola”. A partir daí, a mediadora modifica o estímulo para 
que esse possa ser compreendido, isso ocorreu por meio de perguntas pes-
soais “Você gosta de cachorros?”, “Quais suas cores preferidas?”, e com isso 
alcançar a aceitação do outro e o interesse pelo diálogo, potencializando aqui 
a Atenção Partilhada e abrindo espaço para a Regulação da Tarefa. 

 Ainda com o intuito de se conectar e desenvolver a reciprocidade do 
mediado, PP aproveitou o momento em que o aluno associou “a pá enfiada 
no cachorro” com o tridente de Posseidon para falar de um assunto do qual 
V aparentava ter interesse, a mitologia grega. “Perguntamos ao V: Você já 
estudou mitologia grega? E ele diz que estuda muito sobre isso, que já havia 
visto um pouco sobre isso na disciplina de português e história do ano anterior.” 
Aqui ficou evidente que a intencionalidade gerou momento para ocorrência da 
Experiência Partilhada com PP.

 Outro momento que PP em que ocorreu a generalização da Experiência 
Partilhada foi na segunda sessão de mediação, mas dessa vez, o aluno gene-
raliza a Experiência Partilhada no ambiente familiar, com a mãe. Ao chegar na 
sala do AEE, V pergunta: “É verdade que o livro foi escrito por um autista?” PP 
o questionou: “Quem te falou isso?” “Minha mãe”. PP infere que a pergunta dei-
xou o aluno interessado em saber mais sobre “o que é ser autista” e aproveita 
para Desafiar o aluno, ressaltando mais detalhes sobre o livro na esperança de 
aguçar sua curiosidade. Observe o trecho de áudio transcrito: 

EXCERTO #2
Na verdade, o autor do livro se colocou no lugar de um autista, para 
que ele conseguisse escrever uma história a partir deste ponto de vis-
ta, por isso ele utilizou o personagem em primeira pessoa. Assim os 
leitores do livro conseguiram ter uma visão a partir do ponto de vista 
do autista, ou seja, nós vamos conseguir ver como ele pensa, quais 
suas atitudes, o que ele faz para superar seus momentos de crise, 
enfim, vamos entender o que é o autismo a partir da história narrada 
pelo personagem Cristopher.
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4.2 CRITÉRIO 2 – MEDIAÇÃO DO SIGNIFICADO
Esta mediação foi a que mais ocorreu neste trabalho. Um exemplo de 

procedimento de leitura foi a explicitação do sentido de “afagar” através da 
demonstração do ato em que o próprio aluno que associou o significado a um 
outro contexto frequente em sua vida: 

EXCERTO #3
Continuamos a leitura, V mostra desconhecer a palavra “afagar”, 
diante disso, demonstramos seu significado através do ato, afagando 
a mão dele. E rapidamente, ele associa ao ato que ele faz em seu 
cachorro, carinho na cabeça.

Vê-se que a mediação do significado foi alcançada por meio do enten-
dimento da palavra desconhecida e proposta de substituição da palavra “cari-
nho” no lugar de “afagar”. 

Dentre as várias oportunidades que o livro deu a PP de alcançar a me-
diação do significado, destaca-se a passagem que o livro exibe o desenho de 
várias expressões faciais, entre elas, estava a expressão de “bravo”, diante 
disso, PP pergunta a V: “Quando a pessoa está brava, o que ela quer que a 
gente faça?” A resposta abaixo é um trecho de áudio transcrito: 

EXCERTO #4
Acho que quando não fizemos algo que a pessoa quer ela fica brava. 
É exatamente o que acontece quando eu falo pra alguém que eu que-
ro alguma coisa e essa pessoa não quer dar o que eu quero, eu fico 
com raiva, fico bravo. Por exemplo, teve um dia que eu não tomei café 
da manhã e estava no horário do almoço, então eu disse pra minha 
mãe que queria café da manhã e ela disse que já era hora do almoço 
e não podia mais tomar café. E eu fiquei bravo com isso.

Através desta passagem, a mediadora atribuiu significado e valor para 
o desenho ultrapassando seu significado inerente, realizando a mediação de 
significado por meio da exploração do descritor “Influência do enunciador na 
compreensão do texto”, pois a mediadora buscou interpretar o texto por meio 
do desenho das fisionomias, explorando o significado do desenho, além de 
seu significado “bravo”. PP partiu da resposta de V de que a expressão facial 
apontada significava bravo/com raiva, para atribuir significado afetivo e social, 
compartilhando com o mediado sentimentos e atitudes pessoais, ao perguntar: 
“Quando a pessoa está brava, o que ela quer que a gente faça?” 

Assim, a mediadora também encorajou o mediado na busca pelo signifi-
cado de “bravo” desenvolvendo em V questionamentos frente aos propósitos e 
desafios de suas experiências de vida, como a situação apontada pelo próprio 
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no trecho anterior, sobre a mudança de rotina e seu sentimento de raiva diante 
disso. Ressaltamos que este episódio desencadeou ocorrência de Atenção e 
Experiência Partilhada e Regulação da Tarefa.

A fim de continuar o incentivo pela busca do significado, PP aprofundou 
perguntando: “Quando você fica bravo, você faz birra?”, “Você já fez birra na 
escola?” V responde (transcrição de áudio):

EXCERTO #5
[...] já, me lembro que foi no horário da aula de língua portuguesa, 
quando eu pedi o caderno de um colega para copiar uma matéria que 
eu tinha perdido, então, enquanto a professora estava explicando, eu 
estava copiando e eu fiz birra. E a professora mandou eu ir para a 
sala do AEE e dizer porque eu havia feito isso, e se estava tudo bem 
comigo.

Através desta aplicação, PP conseguiu atribuir o significado “bravo” a di-
ferentes experiências: a experiência vivenciada em casa pela quebra de rotina 
e a experiência vivenciada na escola pela atitude da professora de continuar 
sua aula enquanto V copiava, ou seja, contrariar as vontade de V, em diferen-
tes contextos, fez com que ele ficasse bravo.

Em outro momento, a mediadora leu e interpretou o texto com o auxílio 
do material gráfico para alcançar a mediação do significado, ou seja, a inter-
pretação das expressões faciais presentes no livro possibilitaram uma reflexão 
de atitudes pessoais do mediado, uma vez que PP utilizou a atitude do prota-
gonista para explorar os comportamentos do mediado e a capacidade deste de 
decifrar os desenhos. Para isso PP perguntou (transcrição de áudio): 

EXCERTO #6
Assim como o menino do livro, você também sente dificuldade para 
decifrar o que as pessoas estão sentindo com as expressões faciais 
que elas fazem? Diante desta pergunta, o mediado respondeu: Quan-
do eu olho pras pessoas e vejo uma expressão facial eu pergunto se 
elas estão bem, se elas estão precisando de alguma coisa.

Destacamos que durante a ocorrência deste critério, predominaram as 
habilidades de Atenção e Experiência Partilhadas.

4.3 CRITÉRIO 3 – MEDIAÇÃO DE TRANSCENDÊNCIA
Na pergunta 18 vivenciamos uma situação em que o mediado começa a 

se posicionar como protagonista, e consegue transferir as ocorrências do livro 
e relacioná-las com memórias próprias. O protagonista gosta que as pessoas 
falem com ele sem olhar nos seus olhos e questionamos se V também agia 
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assim. Neste momento ele fez uma reflexão afirmando que se ele começasse 
a falar com as pessoas olhando em seus olhos seria um grande passo em sua 
vida e que tentaria mudar, ou seja, passar a olhar mais as pessoas nos olhos 
porque achava que isso era importante de agora em diante. 

Desta forma, possibilitamos a análise das diversas aplicabilidades, sen-
do útil e integrável a outros momentos da vida do aprendiz e em outros contex-
tos. Nesta mesma situação, também alcançamos a mediação do sentimento 
de competência, uma vez que conseguimos fazer com que o mediado olhasse 
para si e percebesse seus ganhos, experimentando-se na relação com o ou-
tro. Novamente ressaltamos a Atenção e Experiência Partilhadas como as de 
maior expressividade no quadro da Mediação da Transcendência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo foi analisar a interação de uma professora em 

formação inicial e de um portador do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 
com Síndrome de Asperger durante a leitura mediada do livro “O estranho caso 
do cachorro morto” em uma sala de AEE de uma escola pública. 

Com base no referencial teórico de Feuerstein, que propõe o trabalho 
pedagógico orientado pelas premissas da Mediação da Intencionalidade/Reci-
procidade, Significado e Transcendência, foi possível encontrar na prática da 
mediação realizada pela professora mediadora atitudes relacionadas aos três 
pilares da experiência mediada na leitura mediada segundo Feurstein, com 
maior destaque à Mediação do Significado durante a experiência de Leitura 
Mediada. Emergiu também, a partir desse tipo de mediação, um potencial para 
se explorar principalmente a Atenção e a Experiência Partilhadas durante a 
leitura. 

Diante disso, destacamos as estratégias que emergiram da aplicação 
da nossa atividade de leitura mediada com o aluno TEA a partir da leitura de 
capítulos de um livro de ficção: 

a) Leitura em voz alta: foi uma estratégia de aprendizagem escolhida 
e utilizada pelo aluno e imediatamente ratificada pela professora. 
Essa é uma estratégia que ampara o desenvolvimento da atenção 
compartilhada, essencial para consolidação da intencionalidade na 
comunicação (BOSA, 2002), importantes para o desenvolvimento 
da habilidade de participar de uma “discussão”. Essa estratégia 
pode ser adaptada para grandes grupos de alunos, uma vez que 
é possível realizar leituras com a classe lendo trechos dos textos 
em voz alta. 

b) Reflexão sobre informações trazidas pelo texto: essa foi uma es-
tratégia de ensino apresentada pela professora-pesquisadora, uma 
ação de base da leitura mediada por meio de paradas, checagens 
ou verificações da compreensão, retomadas, comentários, questio-
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namentos, perguntas e opiniões pessoais críticas e analíticas. Tal 
estratégia é fundamentada na teoria da aprendizagem mediada 
de Vygotsky, pautada na visão epistemológica da posição media-
dora ocupada pelo professor como estrategista da aprendizagem 
que deve ser construída por meio da intervenção de linguagem 
capaz de catalisar os processos mentais superiores envolvidos na 
compreensão dos signos linguísticos durante a leitura. Pensando 
na aplicabilidade em sala de aula, o professor pode agir como um 
mediador da discussão, fornecendo situações de participação por 
meio da anotação de expressões usadas pelos alunos durante a 
discussão e analisando-as posteriormente com a turma toda.

c) Releituras para a compreensão: quando era necessário para o 
maior entendimento do mediado, através do ato de evidenciar pa-
lavras desconhecidas e buscar seu significado por meio do texto. 
A repetição ou a retomada de trechos já lidos foi uma estratégia 
utilizada por ambos e reflete atitudes instrínsecas ao ato de ler e 
discutir, um fato importante para a formação de hábitos de leitura 
dos alunos e igualmente importante para a docência como um fato 
a ser considerado no planejamento de aulas mais significativas e 
socialmente relevantes para o estabelecimento da concepção de 
leitura como prática social, ativa e interativa.

d) Observação das imagens: desenhos da capa e ilustrações ao de-
correr a história promoveram a exploração dos elementos não-ver-
bais do texto, apresentando-se como uma estratégia utilizada pela 
professora-pesquisadora durante a pré-leitura para contextualizar o 
início da atividade. Tais estratégias funcionam também como me-
didas de promoção da conscientização de que a leitura verbal não 
exclui a leitura de elementos não-verbais, mas são complementa-
res. A leitura não-verbal é uma modalidade de leitura muitas vezes 
negligenciada nas práticas linguajeiras do cotidiano das aulas de 
português na escola, mas são imprescindíveis para o processo de 
construção de significados durante uma discussão.

e) Identificação do gênero ficção: o trabalho com gêneros encontra-se 
fundamentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Sua apropria-
ção é fundamental para o ser que vive em sociedade e deseja se 
comunicar pois os gêneros possuem função social e se situam na 
comunicação para promover uma interação específica. Explicitar a 
diferença entre ficção e não-ficção é importante para trazer à tona 
fatores que dimensionam os gêneros tais como sua função, estilo e 
composição para cumprir seu papel na interação com alunos autistas. 

f) Discussão sobre as relações entre personagens: durante a leitura 
mediada foi possível extrair alguns diálogos em que a professora-
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-pesquisadora explora a compreensão sobre as atitudes e valores 
dos personagens do livro. Tais explicitações são importantes para 
os alunos autistas, principalmente porque estão relacionadas com 
o trato das abstrações, relações de causa e efeito, os desejos, as 
frustrações, as emoções, enfim, questões relativas a comportamen-
tos dos personagens que podem trazer material importante para a 
educação social de autistas. 

g) Exploração dos conhecimentos já adquiridos pelo mediado: na con-
cepção de leitura como processo, o papel dos conhecimentos pré-
vios é essencial para a construção de sentidos pelo leitor, colocan-
do o mesmo na origem do ato de ler. Essa posição confere ao leitor 
um estado de controlador do processo, uma condição importante 
para a sócioconstrução da leitura e da escrita que se inter-relacio-
nam e se complementam quanto ao uso de gêneros discursivos 
como o gênero “discussão” aqui percebido como gênero que aflorou 
durante a EAM.

h) Uso de linguagem clara e objetiva: conforme os dados apontaram, 
houve uma maior incidência de atividades de (re)ssignificação ao 
longo da experiência, o que leva à constatação de que houve ne-
cessidade de esclarecimento e iniciativas de turnos de questiona-
mentos pelo aprendiz. A necessidade de esclarecer, pedir detalhes 
para construir compreensão é um elemento a ser levado em conta 
pelo professor no momento pré-aula, durante o planejamento em 
um movimento de previsão das possíveis dúvidas e no momento 
pós-aula, em um movimento de comparação entre o previsto e o 
realizado com o intuito de preparar atividades de identificação da 
linguagem a ser destacada para um trabalho de desenvolvimento 
das habilidades de compreensão de textos.

As estratégias acima destacadas emergiram da aplicação da nossa ati-
vidade de leitura mediada com o aluno TEA a partir da leitura de capítulos de 
um livro de ficção. Nesse contexto e como fins de conclusão, nesse trabalho, 
apresentamos algumas estratégias de mediação e uma breve explicação so-
bre sua utilização na prática profissional docente em sala de aula durante ati-
vidades exploratórias de leitura e que podem ser consideradas promotoras do 
desenvolvimento da habilidade de compreensão de textos. 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA: ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS

GuilhErME saraMaGo DE olivEira*

JosEly alvEs Dos sanTos**

1 INTRODUÇÃO
A Matemática está presente das mais variadas formas na vida do ser 

humano. No entanto, ainda hoje, persistem as dificuldades e os fracassos com 
relação a esta disciplina. Resultados de avaliações externas em larga escala 
realizadas desde o ano de 1990 no Brasil revelam que ao finalizar a educação 
básica, a aquisição de competências e habilidades relacionadas aos conteú-
dos matemáticos está muito aquém do esperado entre os alunos. Nestas, é 
possível perceber que apesar de melhoras ao longo dos anos, a proficiência 
alcançada pelos alunos nos testes de Matemática ainda é baixa se compara-
da ao nível de proficiência ideal conforme poderá ser observado na segunda 
seção deste trabalho.

A necessidade de investigação e compreensão das dificuldades rela-
tivas ao ensino e à aprendizagem da Matemática faz-se inevitável, principal-
mente quando se pensa nos prejuízos advindos do fato de os estudantes não 
estarem aprendendo de forma consistente. Isso se torna premente quando se 
pensa na diversidade encontrada nas salas de aula e nas políticas de inclusão 
que vem sendo implementadas visando garantir que todos os alunos tenham 
acesso à educação de qualidade independentemente de sua condição. 

Nos últimos anos, tem crescido o número de matrículas de alunos com 
deficiência nas escolas da rede pública do País. Dados do INEP relativos ao 
Censo Escolar de 2018 mostram que 92,1% dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação es-
tão incluídos em classes comuns. Esta realidade tem se configurado como um 
desafio para os professores que necessitam se capacitar e ajustar sua prática 
pedagógica a fim de atender esses alunos e garantir seu direito à aprendiza-
gem. Em meio a esse contexto, encontram-se os alunos com Transtorno do 
Espectro Autista. 

O Transtorno do Espectro Autista – TEA, tal como especifica Chiote 
(2015), é uma síndrome determinada a partir de características ou sintomas 
comportamentais ligados a comprometimentos na comunicação e na interação 
social e atividades restritas e repetitivas que se apresentam antes dos três 
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anos de idade. Os sintomas diferem de um indivíduo para outro variando em 
grau de intensidade e incidência de manifestações sendo que as causas ainda 
não são totalmente conhecidas. 

Em se tratando de TEA e educação, Cunha (2016) reconhece que há ain-
da uma carência na produção acadêmica nessa área o que dificulta o processo 
de ensino e aprendizagem de alunos com a síndrome. Nas palavras do autor:

A pouca literatura pedagógica ligada à prática na educação especial 
também contribui para o estado das coisas. A maior parte da produção 
acadêmica vem da área médica. O professor fica sem suporte específico 
para o trabalho docente [...]. Consequentemente, há na prática docente 
dificuldades para a elaboração de atividades diante das necessidades 
desses educandos (CUNHA, 2016, p. 48).

Seguindo essa linha de pensamento de Cunha (2016), é possível cons-
tatar ainda que, quando se trata de ensino de Matemática para alunos com 
TEA, essa insuficiência de pesquisas é ainda maior tal como constata Brites 
(2019). Esse contexto gera uma inquietação tendo em vista que, assim como a 
comunicação e a interação social, o ensino de Matemática também é de suma 
importância para os autistas tanto quanto para um aluno neurotípico1.*** 

Diante disso, este trabalho pretende responder a uma questão básica: 
Quais são as possibilidades para o desenvolvimento da prática pedagógica de 
professores que ensinam Matemática nos primeiros anos do Ensino Funda-
mental para alunos com Transtorno do Espectro Autista?

Pretendeu-se, com o desdobramento deste trabalho, estudar, identificar, 
analisar e descrever alternativas para o desenvolvimento da prática pedagógi-
ca dos professores que ensinam Matemática nos anos iniciais para alunos com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA. Tendo em vista, assim, o tema pesqui-
sado e para se alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida 
numa abordagem qualitativa.

Dentre os diversos procedimentos de pesquisa possíveis nesta abor-
dagem, adotou-se aqui a pesquisa bibliográfica. Esta se caracteriza por ser 
de fundamental importância, uma vez que proporciona maior conhecimento 
sobre a temática da investigação, possibilita conhecer os estudos que já foram 
realizados a respeito do assunto e subsidia as discussões e resultados que 
surgirão no decorrer do processo de pesquisa.

Nesse trabalho mais especificamente, adotou-se a metanálise baseada 
nos estudos de Fiorentini e Lorenzato (2007, p.103) que afirmam ser esta me-
todologia uma “[...] revisão sistemática de outras pesquisas, visando realizar 

1
*** São considerados neurotípicos todos aqueles que não são acometidos por nenhuma patologia ou 

por qualquer prejuízo de ordem mental.
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uma avaliação crítica delas e/ou produzir novos resultados ou sínteses a partir 
do confronto desses estudos, transcendendo aqueles anteriormente obtidos”. 

A pesquisa bibliográfica realizada, desse modo, proporcionou uma abor-
dagem a respeito das possibilidades para o trabalho dos professores que en-
sinam Matemática para alunos com Transtorno do Espectro Autista nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental resultando no presente trabalho.

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
A Matemática exerce grande influência na vida do ser humano sendo 

por esse motivo um dos conteúdos mais relevantes da educação básica. Além 
da importância na vida acadêmica dos alunos, a Matemática fornece subsídios 
para sua formação pessoal, uma vez que desempenha um importante papel no 
sentido de desenvolver a compreensão de fenômenos e propiciar a tomada de 
decisões ajudando-os a lidar com questões do seu dia a dia.

No entanto, nem sempre esse vínculo entre a Matemática e a realidade 
foi considerado. Durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que os conteú-
dos matemáticos deveriam ser ensinados tendo por base sua característica 
de abstração, com foco mais na teoria que na prática, onde o ensino de con-
ceitos se aproximava mais da Matemática pura. Tal fato acabou incitando a 
elaboração de estudos e discussões que levaram a reformas para corrigir as 
inadequações desse modelo de ensino. Assim nasce a Educação Matemática 
(EM) no final da década de 1970 e início dos anos 1980 com propostas que 
consideram teorias recentes sobre a cognição, além dos aspectos afetivos, 
motivacionais e metodológicos no processo de ensinar e aprender Matemática.

No entendimento de D’Ambrosio (1986; 1993), a Matemática se apre-
senta como uma atividade inerente ao ser humano, onde ele a pratica de forma 
espontânea, pois faz parte do ambiente sociocultural ao qual ele se insere. 
Assim, a Educação Matemática pode ser concebida como instrumento social 
que objetiva o aprimoramento dessa atividade. Ainda para o autor, a Educação 
Matemática relaciona-se também com o estudo e desenvolvimento de técnicas 
ou metodologias mais eficientes para se ensinar Matemática.

Lorenzato (1995), por sua vez, apresenta a Educação Matemática como 
um conjunto de temas dentre eles a História, a Filosofia, a Etnomatemática, a 
Interdisciplinaridade que se relacionam com o ofício de se ensinar a ciência 
Matemática. Depreende-se desses posicionamentos e do estudo desses auto-
res que a Educação Matemática constitui-se como uma área ampla dotada de 
especificidades e saberes diversos que pressupõe o conhecimento da Mate-
mática, a adoção de novas posturas e a pesquisa constante.

A Educação Matemática, como concebe Mendes (2009), vem se conso-
lidando atualmente com base em algumas tendências fundamentadas em dife-
rentes concepções filosófico-metodológicas que orientam o professor na busca 
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de um ensino mais eficaz. Dentre essas tendências pode-se citar a resolução 
de problemas, os jogos, as novas tecnologias, dentre outras. 

Importa ressaltar que tais tendências se alicerçam em princípios básicos 
como: a vinculação da Matemática com a realidade e o cotidiano dos alunos 
em um ensino empenhado com a construção da cidadania; a interdisciplinari-
dade entre os conteúdos da Matemática e entre ela e outras áreas do conhe-
cimento; a participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem 
como forma de desenvolver o raciocínio, a criatividade e a produção do conhe-
cimento; e a utilização de recursos que auxiliem a prática pedagógica tornan-
do-a mais atrativa e efetiva.

Além disso, D’Ambrosio (1993) reitera que a Educação Matemática 
pressupõe não só revisões de conteúdo e dinamização da Matemática, mas, 
sobretudo, uma mudança na atuação do professor que deixa de ser o centro do 
processo e passa a ser mediador entre aluno e conhecimento. 

A relevância da Educação Matemática com seus princípios e tendências 
vem se fazendo presente nas propostas para o ensino de Matemática no País 
como forma de se contrapor a um ensino em que os conteúdos matemáticos 
enfatizados são aqueles ditados pelo livro didático e onde o trabalho pedagó-
gico se limita a aulas expositivas, exercícios de fixação e ênfase em técnicas 
desvinculadas do contexto vivido pelo aluno.

3 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E EDUCAÇÃO
O termo autismo (do grego autos que significa “eu próprio”) foi emprega-

do pela primeira vez em 1908 pelo psiquiatra Eugen Bleuler para caracterizar 
sintomas de pessoas com esquizofrenia que pareciam fugir da realidade e se 
isolar em um mundo interior. 

Baptista e Bosa (2002) relatam que os primeiros estudos voltados para 
a compreensão do autismo foram feitos por Leo Kanner e Hans Asperger. Os 
dois psiquiatras, de forma independente, produziram relatos sistemáticos dos 
casos que estudavam formando hipóteses e teorias para essa síndrome até 
então desconhecida. 

Em seus atendimentos, Kanner (1943) observou que as crianças apre-
sentavam características como inabilidade no relacionamento interpessoal, 
atrasos na aquisição da fala, dificuldades na atividade motora global e resis-
tência a mudanças. Asperger, por sua vez, reconheceu características seme-
lhantes, no entanto, fez descrições mais amplas no sentido de verificar a di-
ficuldade da criança em fixar o olhar, a dificuldade dos pais em constatar os 
comprometimentos nos primeiros anos de vida da criança, e a presença de um 
transtorno profundo do afeto.

Apesar de terem publicado seus estudos praticamente na mesma épo-
ca, o trabalho de Asperger só foi reconhecido por volta de 1980 devido ao fato 
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da publicação original ter sido feita em alemão. O trabalho de Kanner (1943), 
por sua vez, foi rapidamente aceito pela comunidade científica.

Kanner (1943) ao apresentar as crianças por ele atendidas e suas ca-
racterísticas, descrevia também o perfil dos membros familiares das mesmas. 
Segundo o estudioso, todas elas vinham de famílias extremamente inteligen-
tes, mas que se dedicavam pouco ao convívio com os outros evidenciando um 
distanciamento emocional. 

Grandin (2017) menciona que essa crença acabou por gerar nos anos 
de 1950, a hipótese de que o autismo era causado por pais emocionalmen-
te distantes onde a culpa maior recaía sobre as mães. Tal concepção gerou 
muitas controvérsias e, posteriormente, se mostrou totalmente infundada, mas 
deixou marcas e influências que ainda são sentidas pelos pais de autistas.

As pesquisas para estabelecer as causas da síndrome continuaram 
avançando e o foco passou a ser nos fatores genéticos e cognitivos. No ano de 
1978, bem como relatam Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008), o psiquiatra 
Michael Rutter indicou que o distúrbio poderia ser explicado por falhas cog-
nitivas e de percepção e sugeriu um diagnóstico com critérios baseados na 
observação comportamental. Tais critérios incluíam atrasos e desvios sociais; 
problemas na comunicação; comportamentos incomuns como movimentos es-
tereotipados e maneirismos e incidência antes dos 30 meses de vida.

Os estudos de Rutter fizeram com que o autismo fosse reconhecido 
como uma condição específica sendo incorporado pela primeira vez no DSM2

**** 
(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) em 1980 na classe 
de Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD).

Em 1981, segundo expõe Grandin (2017), a psiquiatra Lorna Wing apre-
senta o estudo de Asperger e concebe o termo Síndrome de Asperger desen-
volvendo o conceito de autismo como um espectro. Essas novas pesquisas 
motivaram revisões no DSM, sendo que em 1994 a Síndrome de Asperger 
passa a compor o Manual (DSM-IV). Desse modo, a categoria de Transtornos 
Globais do Desenvolvimento passa a incluir os seguintes diagnósticos: Trans-
torno autista, Síndrome de Asperger e Transtorno global do desenvolvimento 
sem outra especificação (TGD-SOE).

O diagnóstico do Transtorno autista no DSM-IV dependia de três crité-
rios, sendo eles: prejuízo na interação social; prejuízo na comunicação social 
e padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses 
e atividades. Já a Síndrome de Asperger, nesse manual, estabeleceu como 
critérios de diagnóstico os mesmos que compunham a tríade do Transtorno 

2
**** O DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), sigla em inglês para o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, criado pela Associação Americana de Psiquia-
tria, é o principal instrumento para profissionais da área da saúde que descreve os sintomas mais 
comuns de diversos transtornos mentais com o objetivo de auxiliar nos diagnósticos clínicos. 
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autista, acrescidos de ausência de atrasos significativos na linguagem e no 
desenvolvimento cognitivo.

Grandin (2017) esclarece que a Síndrome de Asperger não era 
considerada tecnicamente uma forma de autismo no DSM-IV, mas tendo em 
vista suas características (incidência mais leve onde os indivíduos tendem a 
ser mais funcionais) foi rapidamente reconhecida como um “autismo de alto 
funcionamento”.

Em 2013, o DSM é novamente revisto dando origem ao DSM-5. Neste, 
as subcategorias de TGD deram lugar a um único diagnóstico: o Transtorno 
do Espectro Autista – TEA. A Síndrome de Asperger deixa de ser considerada 
separadamente e o diagnóstico passa a ser feito tendo em vista dois critérios: 
déficits persistentes na comunicação e interação social e padrões restritos, 
repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e atividades. 

Em cada um desses critérios há sintomas que podem variar de indiví-
duo para indivíduo. Para Gaiato (2019), os déficits na área de comunicação e 
interação social podem apresentar características como: falta de interesse por 
coisas que outras pessoas propõem; dificuldade de se relacionar socialmente 
de forma adequada; bloqueio para iniciar ou responder a interações sociais; 
manifestação de pouco interesse na fala de outras pessoas; dificuldade na 
comunicação verbal e não verbal; embaraço para entender gestos, expressões 
faciais ou sinais corporais de outras pessoas; e dificuldade para se adaptar em 
situações sociais variadas.

A autora apresenta ainda alguns sintomas que podem estar presentes 
quanto à categoria de interesses restritos e padrões repetitivos, tais como: 
movimentos repetitivos ou estereotipados com objetos ou com a fala (ecolalia); 
apego à rotina; comportamentos padronizados e fixação por determinado tema 
ou interesse; sensibilidade a estímulos como sons, texturas ou objetos lumino-
sos; estereotipias motoras; grande apego a determinados objetos; e alteração 
na sensibilidade à dor.

De acordo com Silva (2019), no DSM-5, o TEA passa a ser classificado 
tendo em vista os níveis de gravidade existentes. Para tanto, verifica-se o grau 
de apoio que cada indivíduo necessita considerando-se suas dificuldades nas 
áreas de comunicação e comportamento.

Sabendo-se dos critérios para diagnóstico do TEA, resta esclarecer 
como ele é realizado. Silva (2019) explica que esse diagnóstico é clínico e en-
volve uma equipe multidisciplinar geralmente formada por psiquiatras, neurolo-
gistas, fonoaudiólogos e psicólogos. Para estabelecê-lo, observam-se padrões 
sintomatológicos e de comportamento, além de exames psíquicos e avaliações 
específicas. Geralmente, esses diagnósticos são fechados a partir dos três 
anos de idade. 

Marques e Bosa (2015, p. 43-44) salientam que
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O diagnóstico dos casos suspeitos de TEA pode ser realizado tanto com 
base na observação comportamental dos critérios dos sistemas de clas-
sificação quanto por meio de instrumentos validados e fidedignos, que 
permitem ao profissional traçar um perfil refinado das características de 
desenvolvimento da criança.

Apesar dos critérios definidos e dos instrumentos já existentes, há difi-
culdades para se fechar um diagnóstico de TEA. Isso porque não há exames 
clínicos que determinam com certeza a incidência da síndrome. Para Chiote 
(2015), a falta de clareza com relação à causa do TEA também representa um 
obstáculo para o diagnóstico. 

Grandin (2017) indica que novas pesquisas relacionam a ocorrência do 
TEA à evidências neurológicas e genéticas. Nesse sentido, Silva (2019) revela 
que as causas podem corresponder a problemas no desenvolvimento de vá-
rias áreas do cérebro como, por exemplo, na seleção natural de neurônios que 
ocorre entre o primeiro e o terceiro ano de vida das crianças. Essa falha na 
seleção faz com que a quantidade de neurônios nos indivíduos com TEA seja 
muito maior, o que acarretaria disfunções nas conexões cerebrais. A autora 
pondera ainda que os estudos que vêm sendo desenvolvidos poderão levar à 
descoberta de múltiplas causas para o Transtorno do Espectro Autista e não a 
uma causa apenas.

À vista disso, o TEA é reconhecido como um transtorno do neurodesen-
volvimento. Consoante reitera Gaiato (2019, p. 21), “[...] significa que algumas 
funções neurológicas não se desenvolvem como deveriam nas respectivas 
áreas cerebrais das pessoas acometidas por ele”. 

Tal como demonstra Silva (2019), estima-se que 1% da população mun-
dial tenha autismo, sendo a maior prevalência em pessoas do sexo masculino. 
No Brasil, ainda não há um censo oficial sobre a incidência da síndrome, no 
entanto, calcula-se que 2 milhões de pessoas sejam autistas.

Para Cunha (2016), vivencia-se nos últimos anos no País, um movi-
mento em direção da valorização e efetivação das políticas públicas para a 
inclusão. Especificamente em relação ao TEA, no ano de 2012, foi publicada a 
Lei no 12.764/2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Por meio deste instituto legal, as 
pessoas com autismo passam a ser oficialmente consideradas como pessoas 
com deficiência, tendo direito a todas as políticas de inclusão. 

A inclusão escolar é um processo que vem acontecendo gradativamente 
e ainda demanda muitas ações para que possa se efetivar. A inclusão de alu-
nos com Transtorno do Espectro Autista, nesse ínterim, é cercada de desafios 
e pressupõe o conhecimento das especificidades da síndrome para que se 
proceda o processo de ensino e aprendizagem desses indivíduos.
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A inclusão escolar, no entendimento de Chiote (2015, p. 20), “[...] pos-
sibilita à criança com Autismo o encontro com outras crianças, cada uma em 
sua singularidade, o que muitas vezes não acontece em outros espaços pelos 
quais circula”. A esse respeito, Gaiato (2019), declara que as escolas são muito 
importantes tanto pela oportunidade de aprendizagem quanto pela possibilida-
de de interação social que são oferecidas às crianças com TEA.

Ao considerar o atendimento educacional de alunos com TEA, o que 
precisa ser entendido por professores e demais profissionais da escola, é que 
eles são capazes de aprender. Gaiato (2019, p. 118) afirma que

A criança com autismo tem capacidade de aprender, porém o faz de ma-
neira diferente. Entender as dificuldades que cada criança traz consigo 
e ensiná-la a partir disso é o maior desafio de um educador, que pode 
fazer uma diferença incrível na vida de uma criança com autismo.

Cumpre ressaltar, no entanto, conforme reflete Cruz (2014), que a in-
clusão não é trabalho apenas do professor. É necessário que ela faça parte 
do projeto político pedagógico da escola que, por sua vez, deve se preparar 
para receber os educandos com deficiência. Todavia, considerando que em 
sala de aula os papéis centrais são exercidos por professor e alunos, torna-se 
necessário que o docente estabeleça estratégias em seu plano de ensino para 
atender a diversidade do seu público. 

Cunha (2016) pondera que o primeiro passo do professor, nesse senti-
do, é conhecer seu aluno. Assim, será possível estabelecer prioridades ao re-
conhecer quais habilidades o autista possui e quais ele necessita desenvolver. 

O trabalho pedagógico, porém, não deve se pautar apenas na deficiên-
cia ou nas limitações do autista afirma Chiote (2015). Para a autora, a escola 
regular precisa romper com modelos que predeterminam as possibilidades de 
desenvolvimento da criança. Considerando-se que uma das principais caracte-
rísticas do TEA é a dificuldade na interação social e na linguagem, não se pode 
limitar as ações voltadas para os alunos com a síndrome, nem tampouco res-
tringir as práticas educativas justificando tal fato com as barreiras encontradas. 

Algumas estratégias podem ser utilizadas em sala de aula para viabilizar 
a adaptação e a aprendizagem dos alunos com TEA conforme indicam Brito e 
Sales (2017) e Gaiato (2019). São elas: usar materiais do interesse da criança 
para desenvolver as atividades; explicar de maneira clara qual o objetivo da 
atividade e retirar estímulos secundários; posicionar a criança mais à frente 
na sala; estabelecer uma rotina de preferência com imagens; usar recursos 
visuais; estimular o trabalho em grupo; dentre outros. 

Importante ressaltar que essas estratégias não esgotam as possibilida-
des, uma vez que, à medida que o professor vai conhecendo seu aluno, ele 
poderá criar outras técnicas para viabilizar o trabalho pedagógico. Além disso, 
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Brito e Sales (2017) esclarecem que, dependendo do grau de comprometimento 
do educando com TEA, será necessária a intervenção de um profissional de 
apoio em sala de aula conforme garantido por lei. Ademais, o Atendimento Edu-
cacional Especializado – AEE no contra-turno com um profissional da educação 
especial também será importante para propiciar o desenvolvimento desse aluno.

As adversidades encontradas quando se fala na educação de crianças 
no espectro, não podem ocultar, assim como enfatiza Cruz (2014), que há 
possibilidades para a inclusão escolar desses sujeitos. É fato que há neces-
sidade de maiores investimentos por parte dos órgãos governamentais, que 
as políticas e ações de formação dos professores precisam ser melhoradas 
e que toda a comunidade escolar precisa estar engajada nessa demanda, no 
entanto, o professor tem um importante papel de mediador do processo de en-
sino-aprendizagem. Nesse sentido, Chiote (2015) argumenta que o educador 
precisa compreender sua função de mediador e descobrir as circunstâncias 
que possam propiciar o desenvolvimento dos alunos com TEA.

É necessário esclarecer, pois, que não se trata de sobrecarregar o 
professor com a responsabilidade de prover todos os meios para o atendimento 
às crianças com a síndrome, mas, considerando sua função primordial no 
processo pedagógico, é essencial que ele busque alternativas para que, muito 
além da interação social, o aluno autista tenha a oportunidade de aprender.

Assim como reitera Cunha (2016, p. 49), em se tratando de educação 
para crianças com TEA, “não há metodologias ou técnicas salvadoras”. Exis-
tem, sim, possibilidades de aprendizagem. Desse modo, seguindo as tendên-
cias em Educação Matemática e as orientações dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1997), apresentam-se algumas possibilidades que podem 
contribuir para que o professor incremente o ensino de Matemática nas salas 
de aula. São elas: Resolução de Problemas, Jogos e Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação.

4 ENSINO DE MATEMÁTICA E TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA – TEA: POSSIBILIDADES PARA A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A Resolução de Problemas surge como uma alternativa ao revelar para 

o professor uma possibilidade de praticar um ensino orientado para o desen-
volvimento de procedimentos e modos de pensar, do raciocínio lógico, da cria-
tividade e da autonomia dos alunos na busca de solução para desafios.

É preciso salientar que a Resolução de Problemas aqui não é vista como 
um método de imitação de técnicas de cálculo de forma a simplesmente aplicar 
conhecimentos adquiridos previamente pelos alunos. O trabalho com a Re-
solução de Problemas na visão de Smole e Diniz (2007) deve partir da pro-
posição e do enfrentamento de uma situação-problema que não possui uma 
solução evidente.
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Dessa forma, é preciso atentar-se para a escolha do problema. Silva e 
Filho (2011, p.33) salientam que essa escolha deve ser adequada ao contexto 
além de “[...] proporcionar diferentes possibilidades de solução, com o intuito 
de ser resolvido a partir de várias estratégias”. Nesse âmbito, Smole, Diniz e 
Cândido (2014) explicitam que trabalhar com a Resolução de Problemas é 
importante não só para a aprendizagem matemática dos alunos como tam-
bém para a expansão de suas habilidades e potencialidades. O trabalho com 
a Resolução de Problemas demanda que o docente tenha conhecimento de 
diversos tipos de problema e suas características para que sua utilização seja 
adequada ao fim a que se destina. 

Apresentar diferentes tipos de problemas é uma estratégia eficaz para 
desenvolver o espírito investigativo, o raciocínio e o prazer na aprendizagem. 
No entanto, é preciso estar atento à pertinência da atividade dependendo do 
contexto e dos objetivos que se quer atingir. É necessário, sobretudo, mostrar 
aos alunos que há diferentes estratégias para se resolver um problema. As-
sim sendo, no processo de resolução eles poderão utilizar estratégias como 
desenhos, esquemas ou mesmo resolver as situações-problema através da 
oralidade ou do uso de algoritmos convencionais.

Em suas pesquisas, Polya (1995) indica que existem etapas definidas 
para a Resolução de Problemas. A execução de cada etapa deve ser conside-
rada para que se busque a solução para as situações propostas. Assim sendo, 
a primeira etapa se refere à compreensão do problema onde o aluno por meio 
da leitura e interpretação irá identificar e assimilar o que está proposto. Em um 
segundo momento, ele estabelecerá um plano, um caminho que possibilite a 
resolução do problema. Na etapa seguinte, ocorrerá a execução do plano tra-
çado anteriormente. A quarta e última etapa, por sua vez, refere-se ao exame 
do resultado alcançado, ou seja, o aprendiz irá verificar a solução obtida com 
o procedimento adotado para tal.

Como explicitam os PCN, é preciso salientar que resolver um problema 
não é simplesmente analisar uma situação, aplicar alguns procedimentos e dar 
respostas corretas. É necessário que o aluno veja sentido nos caminhos que 
adotou para chegar a uma solução e, principalmente, desenvolva a capacidade 
de questionar sua resposta verificando se ela validará os procedimentos ado-
tados. Diante do exposto, pode-se conceber que a Resolução de Problemas 
também se aplica aos alunos com TEA e favorece seu aprendizado, mas é 
necessário se atentar para algumas questões ao propor as atividades.

Gaiato (2019) aponta que os autistas podem apresentar dificuldades no 
entendimento de alguns conceitos e na compreensão e interpretação de tex-
tos, pois nem sempre consegue selecionar as informações importantes por 
não ter habilidade, na maioria das vezes, para se manter focado em algo por 
um período grande de tempo. Isso poderia representar um obstáculo para a 
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resolução de alguma situação-problema. Uma estratégia, na concepção da au-
tora, seria dividir a atividade em partes menores para facilitar o entendimento. 
Além disso, sempre que possível, deve-se investir em atividades lúdicas com 
material concreto para estimular o pensamento lógico.

Em seus estudos, Brites (2019) indica que crianças com autismo podem 
apresentar enormes dificuldades em resolver problemas que pressupõem o 
uso contextual da aritmética, compreender a linguagem e organizar sequen-
cialmente os problemas por tipos de estratégias. Elas têm facilidade em de-
corar e memorizar regras e características, mas apresentam dificuldade em 
aplicá-las em situações cotidianas ou em outros casos. 

Para vencer esse obstáculo, a autora sugere que a Matemática seja 
ensinada de forma a contemplar os acontecimentos do dia-a-dia dos estudan-
tes e as experiências práticas, valendo-se dela para resolver problemas da 
vida real. De maneira a adequar as atividades para garantir a participação do 
aluno com TEA bem como promover seu aprendizado, os professores podem, 
também, recorrer à habilidade desses alunos em usar informações visuais e 
apresentar as situações-problema utilizando imagens. 

Em síntese, depreende-se que a Resolução de Problemas é uma exce-
lente proposta para o ensino de Matemática na medida em que proporciona o 
desenvolvimento do raciocínio e a capacidade de lidar com situações desafia-
doras fazendo com que o aluno adquira autonomia no fazer matemático. Para 
as crianças com TEA, essa proposta também se mostra exequível desde que 
o professor planeje a atividade de forma a observar as especificidades próprias 
da síndrome e busque adequar o trabalho para atender esse público.

4.1 JOGOS
Grandes aliados para a aprendizagem dos conteúdos da Matemática, 

principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, são os jogos. Essa 
estratégia tem sido bastante utilizada, pois desperta o interesse dos alunos, 
aborda os conteúdos de forma lúdica, permite a aquisição de habilidades e 
proporciona o envolvimento de toda a turma em torno da atividade.

Itacarambi (2013) destaca que o jogo desempenha um papel fundamen-
tal na produção do conhecimento, uma vez que o aluno ao participar da ativida-
de se apropria de conhecimentos produzidos socialmente permitindo que ele 
aprenda conteúdos que poderão ser usados em suas práticas sociais dentro 
e fora da escola.

A respeito das atividades com jogos, Carcanholo e Oliveira (2016, p.96) 
indicam que o papel do educador na condução do trabalho é essencial. Ao 
lançar mão dessa alternativa, o professor precisa levar em consideração a rea-
lidade de seus alunos para que os jogos sejam adequados ao desenvolvimento 
cognitivo, emocional e social dos mesmos. Os autores nessa compreensão, 



100

explicam que “a função do professor não se restringe apenas na escolha e 
proposição dos jogos. Ele precisa estar atento ao desenvolvimento do jogo, 
antes, durante e após as partidas”. 

Dessa forma, fundamentando-se em autores como Marim e Barbosa 
(2010), Itacarambi (2013), Grando (1995, 2000), dentre outros, é possível esta-
belecer alguns procedimentos essenciais para se desenvolver atividades envol-
vendo os jogos como estratégia para a prática pedagógica, sendo eles: planeja-
mento, apresentação da atividade, desenvolvimento e avaliação. Ao considerar 
o ensino de Matemática por meio de jogos, é necessário que o educador se 
atente para que eles não sejam utilizados apenas como passatempo e também 
para que seu caráter pedagógico não exclua sua ludicidade.

Por sua natureza lúdica e por propiciar momentos de interação social, 
o jogo se configura como uma estratégia bastante viável para o aprendizado 
de crianças com autismo. Nessa perspectiva, Medeiros (2011) sustenta que os 
jogos são bastante úteis para a aprendizagem e se bem empregados podem 
ampliar as possibilidades de compressão por meio de experiências significati-
vas. A autora argumenta ainda que essa alternativa permite que os alunos au-
tistas troquem informações, questionem e explicitem suas ideias e estratégias 
progredindo em seu processo de aprendizagem e comunicação.

Devido às limitações na área da comunicação e das relações sociais, é 
possível que o aluno com Transtorno do Espectro Autista apresente resistência ou 
mesmo não saiba como proceder. Como um exemplo disso, Chiote (2015) apre-
senta o caso de uma criança autista que não sabia brincar, pois sua participação 
nas situações de jogo era restrita e ele interagia pouco com os demais colegas. 

Para a autora, a ação mediadora do professor nessas situações é de-
terminante para a superação dessa dificuldade. Isso porque, por meio da me-
diação, o professor incentiva a interação social do autista com outras crian-
ças sem a síndrome, possibilitando a ele uma oportunidade de aprendizado 
e transformação, podendo inclusive diminuir os comportamentos vistos como 
inadequados.

Consoante afirma Cunha (2016), o autista pode apresentar dificuldades 
para compreender a linguagem simbólica. Esse fator pode se configurar como 
uma limitação no momento de jogo. Diante dessa situação, o professor deverá 
intervir e dirigir a atividade mostrando ao aluno a forma de exploração do jogo. 
Sendo a etapa de planejamento uma das mais importantes quando se pretende 
utilizar o jogo com fins didáticos, é necessário que o professor se atente para 
alguns aspectos de modo a adequar a atividade para os educandos com TEA. 

Gaiato (2019) alerta para que o professor tenha cuidado com o excesso 
de estímulos secundários. Para tanto, ao propor o jogo, os distratores devem 
ser eliminados. Assim, o ideal é que no momento da atividade a criança possa 
se concentrar naquela tarefa sem ser perturbado com estímulos visuais e orais 
em demasia. A autora observa ainda que as regras devem ser ditas de forma 
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clara para que o aluno entenda o que se espera dele. Assim, o professor pode 
explicá-las verbalmente de forma simples, por meio de imagens ou mesmo 
demonstrativamente.

Apesar das limitações inerentes ao autismo no que concerne à interação 
social, o jogo não deve ser desconsiderado como possibilidade para a prática 
pedagógica. Isso porque, bem como afirma Brito e Sales (2017, p. 81), o jogo 
quando bem aplicado “[...] trabalha sociabilização, desenvolve os pontos fortes 
e atenua os pontos fracos do educando”. Assim, os jogos serão importantes 
para o desenvolvimento social, cognitivo e emocional do aluno com TEA se con-
figurando como uma estratégia significativa no processo de inclusão escolar. 

Diante do exposto, depreende-se então que os jogos podem ser uma 
interessante alternativa para a prática pedagógica tanto para alunos com au-
tismo quanto para aqueles sem a síndrome. No entanto, sua utilização deve 
estar pautada em um planejamento da atividade onde serão especificados os 
objetivos, os conteúdos a serem trabalhados, as regras do jogo, os detalhes do 
desenvolvimento e as formas de avaliação. Atentar-se a esses pontos fará com 
que o jogo cumpra sua função pedagógica despertando nos alunos o interesse 
em aprender propiciando uma aquisição de conceitos matemáticos de forma 
lúdica e duradoura.

4.2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC têm se ampliado 

rapidamente e estão presentes na vida da maioria da população. Sua utiliza-
ção causa impactos nas mais diversas áreas da sociedade e na educação não 
é diferente. A difusão dessas tecnologias influenciou de maneira decisiva a 
comunicação tornando-a mais ágil e acessível. Além disso, o crescente acesso 
às TIC e às suas ferramentas como computadores, tablets, celulares, entre 
outros, tem provocado mudanças significativas na sociedade.

Essas transformações promovidas pelas Tecnologias da Informação e 
da Comunicação também impactaram a educação de tal modo que tem susci-
tado a aquisição de novos conhecimentos, pesquisas e, sobretudo, reflexões 
sobre o uso das ferramentas tecnológicas em sala de aula.

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018, p. 223), em refe-
rência ao uso das tecnologias no ensino de Matemática mais especificamente, 
recomenda ao professor a utilização de “[...] processos e ferramentas mate-
máticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver 
problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando 
estratégias e resultados”.

Nesse contexto, o docente precisa buscar meios de se capacitar para 
que possa utilizar os recursos que as tecnologias oferecem a seu favor visando 
melhorar a prática educativa proporcionando experiências novas e consequen-
temente melhorando o aprendizado dos alunos. Essa necessidade de forma-
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ção e busca por capacitação para implementar um trabalho fundamentado nas 
TIC é premente. 

Consoante pondera Milani (2001), o computador representa o princi-
pal instrumento do avanço tecnológico. Configura-se um desafio utilizar todo 
seu potencial para aperfeiçoar o processo educacional. No entanto, enfrentar 
esse desafio poderá ser benéfico tendo em vista as vantagens que o uso do 
computador pode trazer para o ensino, tais como: a participação ativa que ele 
exige do aluno; a criatividade e a autocorreção que a visualização rápida dos 
trabalhos oferece; a possibilidade de o aluno aprender em seu próprio ritmo; a 
articulação que pode ser feita entre texto, imagem, som e movimento; a facili-
dade de registro, arquivamento e troca de informações e a execução rápida de 
tarefas mais mecânicas que poderiam demandar mais tempo se não fossem 
feitas no computador.

Para viabilizar o emprego dos computadores de forma a aliar seu poten-
cial com a necessidade de ensinar os conteúdos matemáticos, os professores 
podem fazer uso dos softwares criados para esse fim. Relativo a isto, Piccoli 
(2006, p. 46) chama atenção para o fato de que é preciso saber o modo como 
o software será utilizado. Dessa forma, a escolha do mesmo deve se basear 
na proposta pedagógica, no conteúdo a ser ministrado e nos objetivos a serem 
alcançados com a atividade. Logo, “não se faz uma proposta de ensino para se 
usar um software; ao contrário, escolhe-se o software em função da proposta 
de ensino adotada”.

Moran, Masetto e Behrens (2014) apresentam outros recursos que po-
derão ser utilizados pelos professores. Dentre eles estão tecnologias para 
apoio à pesquisa como a web; tecnologias para o desenvolvimento de projetos 
por meio da criação de blogs e sites; programas para a construção de mapas e 
esquemas conceituais e tecnologias para a comunicação e publicação.

É comum se pensar apenas em equipamentos eletrônicos como com-
putadores e celulares quando se fala em tecnologia. No entanto, na categoria de 
Tecnologias da Informação e Comunicação também estão inclusos os televisores, 
projetores data-show e as calculadoras.

Essas últimas, bastante usadas em ambientes fora da sala de aula, po-
dem ser um recurso interessante para motivar os alunos em atividades de 
cálculo, por exemplo. Nas proposições dos PCN, o uso de calculadoras pode 
favorecer o ensino de Matemática atuando como instrumento para os alunos 
realizarem tarefas exploratórias e de investigação.

Nesse ponto de vista, Mendes (2009) analisa que as calculadoras são 
um instrumento bastante acessível e disponível de forma universal sendo uti-
lizadas por diversas profissões. Em função disso, o autor considera que há a 
necessidade de que nas aulas de Matemática seu uso seja incentivado para 
subsidiar os alunos nesse aprendizado que poderá ser requerido mesmo de-
pois de terminarem os estudos.
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Recentemente no Brasil, um avanço relacionado às Tecnologias da In-
formação e Comunicação abriu espaço para as chamadas Tecnologias Assis-
tivas – TA. Apesar dos estudos e progressos relacionados às TA serem ainda 
incipientes, esta é uma área que tende a se desenvolver bastante pois busca 
meios para efetivar a inclusão.

Na percepção de Galvão Filho (2009, p. 231), a

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estra-
tégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, inca-
pacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independên-
cia, qualidade de vida e inclusão social.

Nesse contexto, a Tecnologia Assistiva se volta para o oferecimento de 
um suporte para pessoas com deficiência para garantir sua autonomia pessoal 
e vida independente. Tem como característica a multidisciplinaridade, uma vez 
que envolve diversas áreas e é composta por produtos, recursos, estratégias, 
práticas, processos, métodos e serviços.

Para Freitas e outros (2010), existem Tecnologias Assistivas para aten-
der às mais diversas especificidades podendo incluir próteses auditivas, visu-
ais ou físicas, equipamentos para reabilitação, materiais pedagógicos, ou mes-
mo hardwares (teclados ampliados, impressoras braile, mouses especiais, etc) 
e softwares (simuladores de teclado e comunicação alternativa, lupas virtuais, 
leitores de tela, entre outros).

Para alunos com o Transtorno do Espectro Autista, uma das ferramentas 
das Tecnologias Assistivas pode ser bastante útil. Trata-se da Comunicação 
Alternativa que se destina à ampliação das habilidades de comunicação. Orrú 
(2012) destaca o uso da Comunicação Alternativa para o desenvolvimento da 
capacidade do autista de expressar sentimentos e pensamentos de forma a 
promover sua habilidade de se comunicar.

Galvão Filho (2009, p. 232) revela que especificamente para a educa-
ção, as Tecnologias Assistivas podem assumir um papel de “[...] ponte para 
abertura de novo horizonte nos processos de aprendizagem e desenvolvimen-
to de alunos com deficiências até bastante severas”.

Concernente a isso, o autor afirma ainda que o vínculo entre a educação 
e as Tecnologias Assistivas pode conferir aos alunos com deficiência maior ca-
pacidade e predisposição para o aprendizado posto que facilita sua interação, 
relação e atuação na escola por meio de recursos que auxiliarão na redução de 
barreiras sejam elas motoras, visuais, auditivas e/ou de comunicação.

Nessa perspectiva, Benini e Castanha (2016) asseguram que a uti-
lização das tecnologias ultrapassa seu sentido instrumental, pois estas se 
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mostram uma alternativa muito preciosa para o aprendizado dos alunos pro-
porcionando autonomia, principalmente para aqueles que apresentam al-
guma deficiência como o TEA. A esse respeito os autores alegam que no 
campo da educação para autistas, as TIC têm conseguido alcançar grandes 
êxitos uma vez que influencia de maneira positiva na sua aprendizagem e 
desenvolvimento. 

Dentre as tecnologias que podem ser empregadas com fins didáticos, 
estão os jogos digitais ou interativos disponíveis através de aplicativos para 
celulares, tablets ou computador ou sites da internet. Em uma pesquisa de-
senvolvida por Carvalho e Nunes (2016), buscou-se associar o lúdico com as 
tecnologias digitais para se aproximar ao interesse das crianças autistas que 
se desinteressavam por outras atividades, mas tinham grande atração por 
aquelas que envolviam tecnologia. 

Para tanto, foram experimentados alguns jogos interativos para estimu-
lar o interesse e favorecer o aprendizado. Conforme resultados apresentados 
pelas pesquisadoras, foi possível constatar que essa estratégia melhorou os 
níveis de comunicação, o raciocínio lógico e contribuiu para a minimização de 
comportamentos inadequados.

Diante do exposto, observa-se que diversas são as possibilidades que 
as Tecnologias da Informação e Comunicação oferecem para dinamizar e pro-
mover um ensino mais rico, efetivo e inclusivo. No entanto, conforme afirma 
Mercado (2002), é preciso que o professor se capacite e assuma uma postura 
de mediador entre a tecnologia, os conteúdos e os alunos. Isso porque, na 
percepção do autor, os problemas da educação não serão resolvidos tão so-
mente pela tecnologia. Por isso, é necessário que o docente seja um mediador 
da aprendizagem deixando de lado a postura de detentor único do saber e 
passando a encaminhar o aluno nos processos de pesquisa e na busca de seu 
próprio aprendizado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse estudo especificamente, abordou-se o ensino de Matemática 

para alunos com o Transtorno do Espectro Autista. Abordar essa temática tão 
importante adveio da necessidade de maior conhecimento a respeito da Edu-
cação Matemática para alunos com TEA e do desejo de contribuir com os es-
tudos na área bem como para a prática pedagógica dos professores dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental.

A descoberta do TEA é relativamente recente se comparada com outras 
síndromes. As dificuldades em se estabelecer um diagnóstico e em determinar 
com certeza suas causas fazem do transtorno uma síndrome intrigante. Devido 
a estes fatores, as pesquisas na área ainda são consideradas incipientes. Tal 
como afirmam alguns autores estudados como Cunha (2016), por exemplo, 
boa parte das investigações sobre o Transtorno do Espectro Autista relaciona-
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-se à área médica. Estudos voltados para a educação de crianças autistas têm 
aumentado, mas ainda se percebe uma escassez nesse sentido.

Apesar da carência de referências e das especificidades da síndrome, 
percebeu-se no decorrer do estudo, que se deve partir da premissa de que 
todo aluno com TEA é capaz de aprender. Assim, entende-se que as alternati-
vas apresentadas nessa produção são aplicáveis a esse público, cabendo ao 
professor fazer as devidas adequações.

Importante frisar que não se trata de encarregar o professor de prover 
todos os meios para viabilizar a inclusão do educando autista em sala de aula, 
uma vez que a inclusão de fato só é possível se houver engajamento de to-
das as partes envolvidas. Mas, tendo em vista a importância do trabalho do 
docente, buscou-se com esta pesquisa oferecer alternativas para sua prática 
pedagógica fundamentando-se nas proposições da Educação Matemática.

É imprescindível reiterar que o estudo aqui realizado não teve a 
pretensão de esgotar a abordagem sobre o tema, no entanto, empenhou-se 
em suprir uma carência constatada na literatura sobre o ensino de Matemática 
voltado para alunos com Transtorno do Espectro Autista. As possibilidades de 
investigação acerca do Transtorno do Espectro Autista no campo da Educação, 
dessa forma, são numerosas e sua realização só beneficiará a inclusão das 
pessoas que se encontram no espectro e ajudará os professores a enfrentar 
esse desafio. 
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MÉTODOS DE ABORDAGEM PARA O ATENDIMENTO ÀS 
PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

ana clara GoMEs nazari*

Juliano nazari**

Maria alDair GoMEs***

1 INTRODUÇÃO

 O trabalho com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
na educação, no ensino aprendizagem, vem sendo um desafio para os profes-
sores ao longo do tempo. De encontro à necessidade de se contemplar a diver-
sidade humana na realidade escolar, mais especificamente no que diz respeito 
ao atendimento das pessoas com TEA, o presente trabalho tem como objetivo 
principal apresentar e discutir alguns conceitos e métodos de abordagens para 
o trabalho (tratamento) de pessoas com TEA no âmbito educacional. 

Para tanto, utilizamos de uma metodologia com abordagem qualitativa e 
parte da pesquisa bibliográfica buscando articular o objeto investigado com à 
totalidade sociocultural, política e econômica, assim pesquisaremos documen-
tos oficiais e produções cientificas a cerca do tema TEA. Em conformidade, 
Gil (2008, p. 44) aponta que “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 
base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos”. 

Para o autor, a principal vantagem da Pesquisa Bibliográfica está no fato 
de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (p.45). Sobre este tipo 
de pesquisa, Gil (2008) destaca que sua finalidade é colocar o pesquisador em 
contato com o que já se produziu e se registrou a respeito do tema de pesqui-
sa, para avançar nas investigações sobre determinado tema. Tais vantagens 
revelam o compromisso da qualidade da pesquisa.

Iniciamos o trabalho elencando conceitos de autismo de Kanner (1943) 
e de Asperger (1944), e seguida também abordamos as conceituações médi-
cas do DSM-IV (2002), CID-10 (2000), DSM-V (2013), em seguida trazemos 
reflexões sobre o conceito de autismo realizadas por Coutinho e outros (2013), 
sobre os manuais DSM-I ao DSM-V.

Posteriormente elencamos possíveis métodos utilizados para o atendi-
mento clinico e educacional de pessoas com TEA, dentre eles: ABA; Floorti-

* SME/PMU e Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
** SME/PMU e Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
*** SME/PMU – MG.
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me; PADOVAN – Organização e reorganização neurológica; PECS; TEACCH; 
SCERTS; Son-Rise; Farmacoterapia. Finalizamos o trabalho tecendo reflexões 
sobre o tema em questão, seus conceitos e sobre os métodos de abordagens 
para o trabalho com crianças com TEA.

2 CONCEITUANDO O AUTISMO SEGUNDO KANNER (1943) E 
ASPERGER (1944)
De acordo com Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008), o Autismo In-

fantil foi definido por Kanner, em 1943, sendo inicialmente denominado Dis-
túrbio Autístico do Contato Afetivo, como uma condição com características 
comportamentais bastante específicas, tais como: perturbações das relações 
afetivas com o meio, solidão autística extrema, inabilidade no uso da lingua-
gem para comunicação, presença de boas potencialidades cognitivas, aspecto 
físico aparentemente, normal, comportamentos ritualísticos, início precoce e 
incidência predominante no sexo masculino.

Já em 1944, segundo Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008), Asperger 
propôs em seu estudo a definição de um distúrbio que ele denominou Psicopa-
tia Autística, manifestada por transtorno severo na interação social, uso pedan-
te da fala, desajeitamento motor e incidência apenas no sexo masculino. Con-
forme os autores supracitados, Asperger utilizou a descrição de alguns casos 
clínicos, caracterizando a história familiar, aspectos físicos e comportamentais, 
desempenho nos testes de inteligência, além de enfatizar a preocupação com 
a abordagem educacional destes indivíduos.

Ainda segundo Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008), ambos os traba-
lhos (de Kanner e Asperger) tiveram impacto na literatura mundial; no entanto, 
em momentos distintos. Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008) destacam em 
seus estudos que as descrições de Kanner foram rapidamente absorvidas pela 
comunidade científica. 

Para estes autores, a abordagem etiológica do Autismo Infantil, propos-
ta por Kanner, salientava a existência de uma distorção do modelo familiar, 
que ocasionaria alterações no desenvolvimento psico-afetivo da criança, de-
corrente do caráter altamente intelectual dos pais destas crianças. Conforme 
Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008), apesar desta proposição, o Kanner não 
deixou de assinalar que algum fator biológico, existente na criança, poderia 
estar envolvido, uma vez que as alterações comportamentais eram verificadas 
precocemente, o que dificultaria a aceitação puramente relacional. 

De acordo com Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008), esses referen-
ciais para a hipótese etiológica foram, de certo modo, precursores de duas 
abordagens teóricas distintas para o estudo do Autismo Infantil, ainda hoje 
motivo de controvérsias.



113

2.1 DEFINIÇÃO DE AUTISMO SEGUNDO DSM-IV, DSM-V E CID-10
As conceituações sobre o autismo seguidas na comunidade médica e 

assim por dizer também na educacional permeiam os manuais de doenças 
existentes na área médica, citaremos aqui os três últimos lançados no que se 
refere ao autismo.

A definição encontrada no DSM-IV (2002) é que o Transtorno Autista 
consiste na presença de um desenvolvimento comprometido ou acentuada-
mente anormal da interação social e da comunicação e um repertório mui-
to restrito de atividades e interesses. As manifestações do transtorno variam 
imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e da idade cronológi-
ca do indivíduo.

Já a definição encontrada na CID-10 (2000) é sobre o Autismo infantil: 
Transtorno global do desenvolvimento caracterizado por: 

a) um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da 
idade de três anos; 

b) apresentando uma perturbação característica do funcionamento em 
cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, comunica-
ção, comportamento focalizado e repetitivo. 

Além disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas ou-
tras manifestações inespecíficas, por exemplo: fobias, perturbações de sono 
ou da alimentação, crises de birra ou agressividade (auto-agressividade).

Por último e consequentemente a mais recente e a definição encontrada 
no DSM-V (2013), esta definição trouxe muitas modificações na organização 
do diagnóstico do autismo. A principal foi a eliminação das categorias Autismo, 
síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo e Transtorno Global do De-
senvolvimento sem outra Especificação, passando a existir apenas uma deno-
minação: Transtornos do Espectro Autista. 

2.2 O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
O Transtorno do Espectro do Autismo é um transtorno do desenvolvi-

mento neurológico, e deve estar presente desde o nascimento ou começo da 
infância, mas pode não ser detectado antes, por conta das demandas sociais 
mínimas na mais tenra infância, e do intenso apoio dos pais ou cuidadores nos 
primeiros anos de vida. Segundo o DSM-V o Transtorno do Espectro do Autis-
mo deve preencher os seguintes critérios: 

1  Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação 
social e nas interações sociais, manifestadas de todas as maneiras 
seguintes:
a)  Déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usa-

das para interação social. 
b) Falta de reciprocidade social. 
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c) Incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de 
amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento. 

2 Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e ati-
vidades, manifestados por pelo menos duas das maneiras citadas 
a seguir:
a) Comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou com-

portamentos sensoriais incomuns. 
b) Excessiva adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados 

de comportamento. 
c) Interesses restritos, fixos e intensos. 

3 Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas po-
dem não se manifestar completamente até que as demandas so-
ciais excedam o limite de suas capacidades.

Atualmente a nomenclatura e definição mais aceita no âmbito educa-
cional é a do TEA trazida pelo manual de doenças DSM-V de 2013, sendo 
difundida amplamente no meio acadêmico e cientifico educacional.

Com relação ao DSM-V (2013), Coutinho e outros (2013) destacam que 
este introduz outras mudanças: a extinção dos TGDs e a criação de uma úni-
ca categoria diagnóstica para os casos de autismo (“Transtorno do Espectro 
do Autismo”), independentemente de suas diversas formas de manifestação. 
Como o diagnóstico é efetuado exclusivamente com base no comportamento 
observável, o Manual radicaliza o alcance da noção de contínuo autista, ado-
tando mais do que antes a ideia de “espectro”. 

A substituição do grupo de transtornos, antes incluído na classe dos 
TGDs por uma única categoria, concorrerá definitivamente para transformar o 
autismo num dos principais diagnósticos psiquiátricos para a criança. Coutinho 
e outros (2013) destacam que o autismo se transforma num transtorno do neu-
rodesenvolvimento, o que implica necessariamente a tomada de uma posição 
de ordem teórica, apesar do “ateorismo” apregoado, revelando-se então o forte 
compromisso dos organizadores do Manual com os autores e teorias das cha-
madas neurociências. 

3 MÉTODOS DE ABORDAGEM PARA SE TRABALHAR COM O 
ESPECTRO DO AUTISMO
Para além de sua definição e conceito, que são de suma importância 

para compreensão do TEA e suas peculiaridades, principalmente no que diz 
respeito à educação, e/ou ensino aprendizagem dessas crianças com TEA.

Em nossa pesquisa foram encontrados alguns métodos utilizados para o 
“tratamento” de pessoas com autismo, dentre eles: ABA; Floortime; PADOVAN 
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– Organização e reorganização neurológica; PECS; TEACCH; SCERTS; Son-
-Rise; Farmacoterapia. No método I, a seguir, apresentaremos o ABA como 
uma das alternativas utilizadas para o atendimento de pessoas com TEA, além 
de suas principais características.

3.1 MÉTODO I: MÉTODO DE ABORDAGEM ABA
O tratamento ABA envolve o ensino intensivo e individualizado das habi-

lidades necessárias para que o indivíduo possa adquirir independência e a me-
lhor qualidade de vida possível. Dentre as habilidades ensinadas incluem-se 
comportamentos sociais, tais como contato visual e comunicação funcional; 
comportamentos acadêmicos tais como pré-requisitos para leitura, escrita e 
matemática; além de atividades da vida diária como higiene pessoal. 

A redução de comportamentos tais como agressões, estereotipias, 
auto-lesões, agressões verbais, e fugas também fazem parte do tratamento 
comportamental, já que tais comportamentos interferem no desenvolvimento 
e integração do indivíduo diagnosticado com autismo. Durante o tratamento 
comportamental (ABA), habilidades geralmente são ensinadas em uma situ-
ação de um aluno com um professor via a apresentação de uma instrução ou 
uma dica, com o professor auxiliando a criança através de uma hierarquia de 
ajuda (chamada de aprendizagem sem erro). 

As oportunidades de aprendizagem são repetidas muitas vezes, até que 
a criança demonstre a habilidade sem erro em diversos ambientes e situa-
ções. A principal característica do tratamento ABA é o uso de consequências 
favoráveis ou positivas (reforçadoras). Inicialmente, essas consequências são 
extrínsecas (ex. uma guloseima, um brinquedo ou uma atividade preferida). 
Entretanto o objetivo é que, com o tempo, consequências naturais (intrínse-
cas) produzidas pelo próprio comportamento sejam suficientemente poderosas 
para manter a criança aprendendo. 

Durante o ensino, cada comportamento apresentado pela criança é re-
gistrado de forma precisa para que se possa avaliar seu progresso. O uso da 
Análise Comportamental Aplicada voltada para o autismo baseia-se em diver-
sos passos: 1) avaliação inicial, 2) definição de objetivos a serem alcançados, 
3) elaboração de programas/procedimentos, 4) ensino intensivo, 5) avaliação 
do progresso. O tratamento comportamental caracteriza-se, pela experimenta-
ção, registro e constante mudança. 

A lista de objetivos a serem alcançados é definida pelo profissional, jun-
tamente com a família com base nas habilidades iniciais do indivíduo. Assim, 
o envolvimento dos pais e de todas as pessoas que participam da vida da 
criança é fundamental durante todo o processo. 

Concluindo, ABA consiste no ensino intensivo das habilidades necessá-
rias para que o indivíduo diagnosticado com autismo ou transtornos invasivos 
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do desenvolvimento se torne independente. O tratamento baseia-se em anos 
de pesquisa na área da aprendizagem e é hoje considerado como o mais eficaz.

No método II, a seguir, identificaremos o método de abordagem do tra-
balho com TEA Floortime e suas nuances e características.

3.2 MÉTODO II: MÉTODO DE ABORDAGEM FLOORTIME
Desenvolvido pelo psiquiatra infantil Stanley Greenspan, Floortime é um 

método de tratamento que leva em conta a filosofia de interagir com uma crian-
ça autista. É baseado na premissa de que a criança pode melhorar e construir 
um grande círculo de interesses e de interação com um adulto que vá de en-
contro com a criança independente do seu estágio atual de desenvolvimento e 
que o ajuda a descobrir e levantar a sua força. 

A meta no Floortime é desenvolver a criança dentro dos 6 marcos bási-
cos para a plenitude do desenvolvimento emocional e intelectual do indivíduo. 
Greenspan descreveu os 6 degraus da escada do desenvolvimento emocio-
nal como: noção do próprio eu e interesse no mundo; intimidade ou um amor 
especial para a relação humana; a comunicação em duas vias (interação); a 
comunicação complexa; as ideias emocionais e o pensamento emocional. 

A criança autista tem dificuldades em se mover naturalmente através 
desses marcos, ou subir esses degraus, devido a reações sensoriais exacer-
badas ou diminuídas e/ou a um controle pobre dos comandos físicos. No Flo-
ortime, os pais entram numa brincadeira que a criança goste ou se interesse 
e segue aos comandos que a própria criança lidera. A partir dessa ligação 
mútua, os pais ou o adulto envolvido na terapia, são instruídos em como mover 
a criança para atividades de interação mais complexa, um processo conhecido 
como “abrindo e fechando círculos de comunicação”. 

Floortime não separa ou foca nas diferentes habilidades da fala, habi-
lidades motoras ou cognitivas, mas guia essas habilidades propriamente, en-
fatizando o desenvolvimento emocional. A intervenção é chamada Floortime 
porque os adultos vão para o chão, para poder interagir com a criança no seu 
nível e olho no olho. 

Tem como meta ajudar a criança autista se tornar mais alerta, ter mais ini-
ciativa, se tornar mais flexível, tolerar frustração, planejar e executar sequências, 
se comunicar usando o seu corpo, gestos, linguagem de sinais e verbalização.

O método de abordagem Padovan será exposto no método III, a seguir, 
assim como suas principais características no trato com a pessoa com TEA.

3.3 MÉTODO III: MÉTODO DE ABORDAGEM PADOVAN
A Organização Neurológica é um processo dinâmico e complexo, mas 

natural, que leva à uma maturação do Sistema Nervoso Central, tornando o 
indivíduo apto a cumprir o seu potencial genético, ou seja, pronto para adquirir 
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todas as suas capacidades, incluindo a locomoção, a linguagem e o pensa-
mento. Esta Organização Neurológica, que nada mais é do que o próprio De-
senvolvimento Ontogenético. Ela consiste nas fases do desenvolvimento natu-
ral do Ser Humano (rolar, rastejar, engatinhar etc.), que são significativamente 
importantes na definição do esquema corporal e da lateralidade (maturação 
do próprio Sistema Nervoso Central), tornando o indivíduo apto a dominar seu 
corpo no espaço, isto é, a poder fazer todos os movimentos que quiser, volun-
tários e involuntários. 

A Reorganização Neurológica consiste na recapitulação daquelas fases 
do desenvolvimento natural do Ser Humano, que, dessa forma, vai preencher 
eventuais falhas da Organização Neurológica original. Quando o processo da 
Organização Neurológica apresenta alguma falta ou falha em seu desenvolvi-
mento, pode-se, através da Reorganização Neurológica, impor os movimentos 
de cada fase, utilizando-se de exercícios específicos que recapitulam o pro-
cesso do ANDAR, desde os seus movimentos mais primitivos até o indivíduo 
alcançar a postura ereta, dominando o espaço com ritmo e equilíbrio. 

Trabalhando a maturação do andar, atingimos consequentemente o 
FALAR, que também é trabalhado com exercícios para a reeducação das 
Funções Reflexo-Vegetativas Orais, (respiração, sucção, mastigação e deglu-
tição). Ajudando o indivíduo a melhor expressar seus sentimentos e emoções 
– equilíbrio psicoemocional – trabalhamos o PENSAR, abrangendo também 
áreas específicas da percepção auditiva e visual (atenção, memória, discrimi-
nação, análise-síntese) e processos do desenvolvimento da fala, linguagem 
espontânea (fluência e ritmo) e da leitura e escrita.

O método de abordagem PECS será identificado no método IV, a seguir, 
com sua caracterização para o atendimento da pessoa com TEA.

3.4 MÉTODO IV: MÉTODO DE ABORDAGEM PECS
O Picture Exchange Communication System (PECS), em português, Sis-

tema de Comunicação por Troca de Figuras, foi desenvolvido em 1985 como 
um pacote de treinamento aumentativo/alternativo único que ensina crianças 
e adultos com autismo e problemas correlatos de comunicação a começarem 
a se comunicar. 

Inicialmente utilizado no Delaware Autistic Program, o PECS é reconhe-
cido mundialmente por se dedicar aos componentes iniciativos da comunica-
ção. Ele não requer materiais complexos ou caros e foi desenvolvido tendo 
em vista educadores, cuidadores e familiares, o que permite sua utilização em 
uma multiplicidade de ambientes. 

Fases do PECS:
Fase I – Ensina os alunos a iniciarem a comunicação desde o início por 
meio da troca de uma figura por um item muito desejado.
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Fase II – Ensina os alunos a serem comunicadores persistentes – ativa-
mente irem à busca de suas figuras e irem até alguém e fazerem uma 
solicitação.
Fase III – Ensina os alunos a discriminar figuras e selecionar uma figura 
que represente um objeto que eles querem.
Fase IV – Ensina os alunos a usarem uma estrutura na frase para fazer 
uma solicitação na forma de “Eu quero”.
Fase V – Ensina os alunos a responderem à pergunta “O que você 
quer?”
Fase VI – Ensina os alunos a comentarem sobre coisas no ambiente 
deles, tanto espontaneamente como em resposta a uma pergunta. Ex-
pandindo o vocabulário – Ensina os alunos a utilizarem atributos, como 
cores, formas e tamanhos, dentro das solicitações deles. 

O método Teacch é um método de abordagem de trabalho com pessoas 
com TEA, que será explanado no método V, a seguir, assim como suas princi-
pais características com a pessoa com TEA.

3.5 MÉTODO V: MÉTODO DE ABORDAGEM PADOVAN
O método Teacch fundamenta-se em pressupostos da teoria comporta-

mental e da psicolinguística. Além de indicar, especificar e definir operacional-
mente os comportamentos-alvo a serem trabalhados, o terapeuta do progra-
ma Teacch tem a possibilidade de desenvolver categorias de repertórios que 
permitem avaliar de maneira qualitativa aspectos da interação e organização 
do comportamento, bem como o curso do desenvolvimento individual em seus 
diferentes níveis. 

É imprescindível que o terapeuta manipule o ambiente do autista de 
maneira que comportamentos indesejáveis desapareçam ou, pelo menos, 
sejam amenizados, e condutas adequadas recebam reforço positivo. Passando 
para a área da psicolinguística, a prática Teacch fundamenta-se nessa teoria a 
partir da afirmação de que a imagem visual é geradora de comunicação. 

A linguagem, inicialmente não verbal, sendo um sistema simbólico com-
plexo, baseia-se na interiorização das experiências. Ao mesmo tempo que a 
linguagem não verbal vai dando significados às ações e aos objetos, vai tam-
bém consolidando a linguagem interior. 

O corpo vai incorporando significados através da “ação no mundo” en-
quanto desenvolve de maneira progressiva a comunicação – que pode ser 
oral, gestual, escrita etc. A linguagem, portanto, é o resultado da transformação 
da informação sensorial e motora em símbolos integrados significativamente. 
Na terapêutica psicopedagógica do método Teacch trabalha-se concomitante-
mente a linguagem receptiva e a expressiva. 
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São utilizados estímulos visuais (fotos, figuras, cartões), estímulos cor-
porais (apontar, gestos, movimentos corporais) e estímulos audiocinestesico-
visuais (som, palavra, movimentos associados às fotos) para buscar a lingua-
gem oral ou uma comunicação alternativa. Por meio de cartões com fotos, 
desenhos, símbolos, palavra escrita ou objetos concretos em sequência (ex: 
potes, legos etc.), indicam-se visualmente as atividades que serão desenvolvi-
das naquele dia na escola. 

Os sistemas de trabalho são programados individualmente e ensinados 
um a um pelo terapeuta. Quando a criança apresenta plena desenvoltura na 
realização de uma atividade (conduta adquirida), esta passa a fazer parte da 
rotina de forma sistemática.

Outro método de abordagem do trabalho utilizado para o TEA e o méto-
do de abordagem Scerts, como veremos no método VI, a seguir, assim como 
suas principais características no trabalho com a pessoa com TEA.

3.6 MÉTODO VI: MÉTODO DE ABORDAGEM SCERTS
O Modelo SCERTS é uma abordagem abrangente e multidisciplinar 

para melhorar as habilidades de comunicação e sócio-emocionais de indiví-
duos com distúrbios do espectro autista. No Modelo SCERTS, é reconhecido 
que a maior parte do aprendizado na infância ocorre no contexto social de 
atividades e experiências diárias. 

Assim sendo, esforços para apoiar o desenvolvimento de uma criança 
dentro do modelo ocorrem com cuidadores e familiares nas rotinas do dia-a-dia 
em uma variedade de situações sociais, não primariamente através do trabalho 
com uma criança em isolamento. O esquema SCERTS foi desenvolvido visando 
objetivos prioritários na comunicação social e na regulação emocional através da 
implementação de apoios transacionais (por exemplo, apoio interpessoal, apoios 
de aprendizado), ao longo das atividades diárias da criança e entre parceiros, 
para facilitar a competência dentro destas áreas identificadas como objetivos. 

Quando o desenvolvimento de uma criança em comunicação social e 
em regulação emocional é apoiado, com a implementação estratégica de su-
portes transacionais, há grande potencial de efeitos positivos abrangentes e 
de longo prazo ao desenvolvimento da criança em ambientes educacionais e 
nas atividades diárias. 

O Modelo SCERTS é melhor implementado como abordagem multidis-
ciplinar e de equipe que respeita, se utiliza de, e infunde conhecimento espe-
cializado de uma variedade de disciplinas, incluindo educação geral e especial, 
patologias da fala e da linguagem, terapia ocupacional, psicologia infantil e 
psiquiatria, e assistência social.

O método de abordagem Son-Rise será caracterizado no método VII, a 
seguir, para entendermos sua aplicação no trabalho com pessoas com TEA.
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3.7 MÉTODO VII: MÉTODO DE ABORDAGEM SON-RISE
O Programa Son-Rise apresenta uma abordagem altamente inovadora 

e dinâmica ao tratamento do autismo e outras dificuldades de desenvolvimento 
similares – uma abordagem relacional, onde a relação entre pessoas é valo-
rizada. O Programa Son-Rise não é um conjunto de técnicas e estratégias a 
serem utilizadas com uma criança. 

É um estilo de se interagir, uma maneira de se relacionar com uma 
criança que inspira a participação espontânea em relacionamentos sociais. Os 
pais aprendem a interagir de forma prazerosa, divertida e entusiasmada com a 
criança, encorajando então altos níveis de desenvolvimento social, emocional 
e cognitivo. 

O Programa Son-Rise tem sido utilizado internacionalmente por mais 
de 30 anos com crianças e adultos representantes de todo o Espectro do Au-
tismo e dos Transtornos Globais do Desenvolvimento. O Programa Son-Rise 
é centrado na pessoa com autismo. Isto significa que o tratamento parte do 
desenvolvimento inicial de uma profunda compreensão e genuína apreciação 
da pessoa, de como ela se comporta, interage e se comunica, assim como de 
seus interesses. 

O Programa Son-Rise descreve isto como o “ir até o mundo da pessoa 
com autismo”, buscando fazer a ponte entre o mundo convencional e o mundo 
desta pessoa em especial. Com esta atitude, o adulto facilitador vê a pessoa 
como um ser único e maravilhoso, não como alguém que precisa “ser conser-
tado”, e pergunta-se “como eu posso me relacionar e me comunicar melhor 
com essa pessoa? ” Quando a pessoa com autismo se sente segura e aceita 
por este adulto, maior é a sua receptividade ao convite para interação que o 
adulto venha a fazer. 

O Programa Son-Rise oferece uma abordagem prática e abrangente 
para inspirar a pessoa com autismo a participar espontaneamente de intera-
ções divertidas e dinâmicas com outras pessoas, tornando-se aberta, receptiva 
e motivada para aprender novas habilidades e informações. A participação da 
pessoa nestas interações é então fator chave para o tratamento e recuperação 
do autismo. E o papel dos pais é essencial neste processo de tratamento. 

Durante todo o processo, o crescimento emocional dos pais é enfatiza-
do. “Toda a aprendizagem acontece no contexto de uma interação divertida, 
amorosa e espontânea que inspira tanto pais como filhos. Pais que utilizam o 
Programa Son-Rise relatam não somente um progresso magnífico no desen-
volvimento dos filhos, mas também uma melhora dramática em seu próprio 
bem-estar emocional”. 

O Programa Son-Rise propõe a implementação de um programa dirigido 
pelos pais na residência da criança ou adulto com autismo. As sessões indi-
viduais (um-para-um) são realizadas em um quarto especialmente preparado 
com poucas distrações visuais e auditivas, contendo brinquedos e materiais 
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motivadores que sirvam como instrumento de facilitação para a interação e 
subsequente aprendizagem. 

Devido às diferenças neurológicas apresentadas por uma criança com 
autismo, os pais aprendem um novo estilo de interação que difere de como 
eles se relacionam com crianças de desenvolvimento típico. O Programa Son-
-Rise é lúdico. 

A ênfase está na diversão. Isto significa que os pais, facilitadores e vo-
luntários seguem os interesses da criança e oferecem atividades divertidas e 
motivadoras nas quais a criança esteja empolgada para participar. O mesmo 
aplica-se para o trabalho com um adulto. As atividades são adaptadas para 
serem motivadoras e apropriadas ao estágio de desenvolvimento específico 
do indivíduo, qualquer que seja sua idade. 

Uma vez que a pessoa com autismo esteja motivada para interagir com 
um adulto, este adulto facilitador poderá então criar interações que a ajuda-
rão a aprender todas as habilidades do desenvolvimento que são aprendidas 
através de interações dinâmicas com outras pessoas (por exemplo, o contato 
visual “olho no olho”, as habilidades de linguagem e de conversação, o brincar, 
a imaginação, a criatividade, as sutilezas do relacionamento humano). 

O Programa Son-Rise instrui os pais na criação destas efetivas intera-
ções com a criança ou adulto de forma que eles possam dirigir o programa de 
seus filhos e ajudá-los durante todas as interações diárias com eles.

No método VIII, a seguir, caracterizamos o método de abordagem Far-
macoterapia, assim como suas principais características no trato com a pessoa 
com TEA.

3.8 MÉTODO VIII: MÉTODO DE ABORDAGEM FARMACOTERAPIA
A farmacoterapia continua sendo componente importante em um progra-

ma de tratamento, porém nem todos indivíduos necessitarão utilizar medica-
mento. Medicamentos que atuam na dopamina e na serotonina podem ajudar 
a reduzir alguns sintomas como redução de estereotipias, retraimento social e 
comportamento agressivo ou auto-agressivo.

Essas são algumas possibilidades de trabalho com pessoas com TEA, 
acreditamos que não sejam as únicas, e que não se esgotarão por aqui, o 
movimento e a necessidade da atualidade nos levarão para caminhos ainda 
insertos a cerca dessa temática.

Outra possibilidade de ação que vem ganhando força no trabalho com as 
pessoas com deficiência são teorias como: a Teoria da Modificabilidade Cog-
nitiva Estrutural (MCE) e a Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada 
(EAM) desenvolvida por Reuven Feuerstein, das quais não abordaremos aqui.
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O que podemos perceber com os métodos de abordagem de trabalho 

expostos, é que existem várias maneiras de se trabalhar com a pessoas com 
TEA, e que essa busca não esta finalizada, pronta, ao passar do tempo com 
novas discussões vão surgindo e novas possibilidades de ação também apa-
recem, sozinhas ou também associadas. 

Podemos dizer que não existe um método apropriado e eficaz para todas 
as pessoas com TEA, cada caso deve ser analisado, estudado, e de acordo 
com as peculiaridades de cada sujeito é que poderemos dizer qual método de 
abordagem seria o melhor para aquele momento, que talvez não seja em outro.

Podemos perceber que existem métodos de caráter médico, educacio-
nais, e também métodos familiares, mas todos os métodos de abordagem de 
trabalho visam de uma maneira ou de outra o desenvolvimento amplo (cogniti-
vo, motor, psicossocial) das pessoas com TEA.
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A IMPORTÂNCIA DA AUDIODESCRIÇÃO COMO RECURSO 
DE ACESSIBILIDADE PARA ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL

lavinE carDoso rocha fErrEira*

Marisa PinhEiro Mourão**

1 INTRODUÇÃO
As discussões sobre a educação com base nos princípios da escola 

inclusiva tiveram seu respaldo acentuado nas políticas públicas consolidadas a 
partir da década de 1990, trazendo em seu bojo o discurso da “educação para 
todos”, como um ideário a ser cumprido. O cenário nacional, nesse período, 
foi campo de reformas que atingiram todos os setores da educação, dentre 
eles a Educação Especial. Tal modalidade foi respaldada por meio de vários 
documentos de caráter normativo e determinativo, que consolidaram no país 
as políticas públicas de Educação Especial e de inclusão escolar. 

Entender que somos diferentes, que cada um de nós possui diferentes 
particularidades – genéticas, históricas, culturais etc. – é que faz de nós sujei-
tos singulares no processo educativo. O acesso e a permanência de todos/as 
na escola comum são direitos constituídos, princípios básicos da inclusão, não 
estando condicionado a nenhum tipo de autorização anterior. Nesse contexto, 
a escola e os profissionais que nela atuam devem criar condições de acesso e 
participação de todos/as os/as alunos/as nos diferentes espaços e etapas da 
escolarização. 

Ao consideramos a escola como um espaço de aprendizagem, sociali-
zação e desenvolvimento de habilidades, os/as alunos/as com deficiência têm 
o direito, assim como os demais, de participar do processo de ensino e apren-
dizagem, na escola comum, com qualidade e autonomia, conforme objetivo 
disposto na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva (BRASIL, 2008).

Em um mundo globalizado, no qual utilizamos diversas tecnologias que 
nos dão acesso às informações, é urgente pensarmos em recursos e estraté-
gias que tornem possível o acesso aos bens culturais e à informação a todas 
as pessoas, indistintamente. Ao consideramos a predominância de informa-
ções visuais em diferentes espaços e contextos, acreditamos que a audiodes-
crição, como uma modalidade de tradução, que transforma o visual em verbal, 
pode contribuir para ampliar o acesso às informações e a compreensão de 
pessoas com deficiência visual. 

* Eseba – Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
** Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
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Assim, a partir do exposto, esse estudo tem como objetivo tecer refle-
xões sobre a importância do recurso da audiodescrição como ferramenta para 
o acesso a informação aos/às alunos/as com deficiência visual, proporcionan-
do-lhes independência e autonomia no espaço escolar e em diversos ambien-
tes. Para discussão teórica, buscando respaldar o objetivo proposto, foram 
utilizados os estudos sobre audiodescrição de Motta (2008, 2010a, 2010b, 
2011) e Romeu Filho (2010), Motta e Romeu Filho (2010), bem como alguns 
documentos de caráter normativo que regulamentam a educação inclusiva, a 
acessibilidade e a audiodescrição no Brasil.

2 MAPEANDO ALGUNS MARCOS LEGAIS
A discussão sobre a Educação Especial ganhou grande visibilidade a 

partir da promulgação da LDBEN no 9.394/1996. A Educação Especial passa 
a ser entendida como “[...] uma modalidade de educação escolar, oferecida, 
preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais” (BRASIL, 2011a). A referida Lei delibera, também, 
sobre os sistemas de ensino, que deverão assegurar aos educandos com ne-
cessidades especiais, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e or-
ganização específicas para atender às suas especificidades1.***

No que diz respeito à acessibilidade das pessoas com deficiência, no 
ano de 2000, por meio da Lei no 10.098, foram definidas normas gerais e cri-
térios básicos para a promoção da acessibilidade, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 
Em seu art. 2o a Lei define a “acessibilidade” como possibilidade e condição de 
alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários 
e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e 
meios de comunicação.

Posteriormente, o Decreto no 5.296/2004 regulamenta as Leis no 10.048, 
de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. No caso das pessoas cegas, este 
documento assegurou o seu ingresso e permanência em ambientes de uso 
coletivo acompanhadas de “cão-guia”2,**** além da descrição e narração em voz 
de cenas e imagens, que é a audiodescrição.

Em 27 de julho de 2006 o Ministério das Comunicações aprovou a Por-
taria no 310, a qual define, entre outros, a audiodescrição como um recurso de 
acessibilidade que corresponde à narração, em língua portuguesa, integrada ao 

1
*** As terminologias utilizadas nos documentos foram preservadas. 

2
**** O Decreto no 5.296/2004 considera em seu Cap. VII, § 2o, os cães-guia como ajudas técnicas.
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som original da obra audiovisual, contendo descrições de sons e elementos vi-
suais e quaisquer informações adicionais que sejam relevantes para possibilitar 
a melhor compreensão desta por pessoas com deficiência visual e intelectual3.*****

No ano de 2007, por meio do Decreto no 6.094, o Ministério da Educa-
ção (MEC) lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação, que tem como 
principais objetivos a criação de salas dotadas de recursos multifuncionais, 
a promoção da acessibilidade na rede pública de ensino, o investimento na 
formação continuada de professores para o trabalho junto aos alunos público-
-alvo4

****** da Educação Especial e a oferta do Atendimento Educacional Especia-
lizado (AEE). 

Em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) constituiu-se em um marco histórico para 
a Educação Especial. De acordo esse documento, a Educação Especial 
é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modali-
dades, realiza o AEE, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à 
sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 
ensino regular. O documento ainda aponta algumas diretrizes que reforçam a 
necessidade de formação de professores com vistas à efetivação de “progra-
mas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais di-
dáticos e pedagógicos, da utilização de recursos da Tecnologia Assistiva (TA) e 
outros” (BRASIL, 2008 p. 11). A TA é definida, em 2007, pelo Comitê de Ajudas 
Técnicas (CAT) da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 
da República como

uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que ob-
jetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação 
de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, vi-
sando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 
(BRASIL, 2007, p. 1).

Outro marco significativo foi o Plano nacional dos direitos da pessoa 
com deficiência, Plano Viver sem Limite, lançado em 17 de novembro de 2011. 
Entre os objetivos do plano está a finalidade promover, por meio da integração 
e da articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitati-
vo dos direitos das pessoas com deficiência. Em suas diretrizes estão a am-
pliação do acesso das pessoas com deficiência à habitação adaptável e com 

3
***** A redação da definição da audiodescrição, contida no item 3.3 da Portaria no 310, foi alterada pela 

Portaria no 188, de 24 de março de 2010.
4

****** O Decreto no 7611/2011 considera como público-alvo da educação especial os alunos com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação.
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recursos de acessibilidade e a promoção do acesso, do desenvolvimento e da 
inovação em TA.

Neste mesmo ano o Decreto no 7611/2011 regulamenta o AEE, que deve 
ser prestado de forma complementar ou suplementar aos/as estudantes públi-
co-alvo da Educação Especial, assegurando-lhes condições de acesso, parti-
cipação e aprendizagem. Este serviço é oferecido de forma transversal a todos 
os níveis, etapas e modalidades, tendo como suporte as Salas de Recursos 
Multifuncionais (SRM), ambientes dotados de um conjunto de equipamentos 
de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade. O AEE 
deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da 
família para garantir pleno acesso e participação dos/das estudantes ao co-
nhecimento escolar, atendendo às suas necessidades específicas. 

A conquista mais recente em relação aos avanços dessa área de conhe-
cimento em nosso país foi a promulgação da Lei no 13.146/2015, representa um 
marco sobre as questões envolvendo a igualdade e a isonomia para a cidadania 
brasileira. Essa Lei preconiza em seu art. 42 que a pessoa com deficiência tem 
direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas e em seu art. 74 a garantia ao “acesso a produtos, 
recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços da TA, que maxi-
mizem a autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida” (BRASIL, 2015). 

Para cumprir os objetivos da Lei no 13.146/2015, o acesso aos bens cul-
turais e a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais 
e desportivas em formato acessível, os serviços de radiodifusão de sons e ima-
gens devem permitir o uso dos recursos de: subtitulação por meio de legenda 
oculta, janela com intérprete de Libras e audiodescrição. A partir desse docu-
mento, formaliza-se a necessidade de capacitar, cada vez mais, tradutores e 
intérpretes de Libras, guias intérpretes e profissionais habilitados em Braille e 
audiodescrição.

3 A AUDIODESCRIÇÃO COMO RECURSO DE ACESSIBILIDADE 
PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL
O processo educativo escolar de alunos/as com deficiência visual apre-

senta necessidades específicas que requerem a utilização de diferentes me-
todologias, produtos e recursos da TA como meio de acesso ao conhecimento 
escolar difundido na escola. Esse processo deve ser concebido visando mini-
mizar ou superar barreiras que perpassam aspectos atitudinais, arquitetônicos, 
pedagógicos e comunicacionais, conforme consta na Convenção sobre os Di-
reitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), no que diz respeito à ampliação 
das possibilidades de comunicação,

como abrangendo as línguas, a visualização de textos, o Braille, a co-
municação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia 
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acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 
auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos 
aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da 
informação e comunicação acessíveis (BRASIL, 2011b, p. 24).

De acordo com Ferreira (2010), na escolarização da pessoa com de-
ficiência visual são necessárias adaptações curriculares e pedagógicas, que 
devem ser feitas respeitando as particularidades individuais e as especifici-
dades visuais provenientes da deficiência visual e suas diferentes formas de 
manifestação5.******* As pessoas com deficiência visual têm o direito de participar 
com autonomia e independência do processo de ensino e aprendizagem e, 
consequentemente, apropriarem-se do conhecimento escolar e dos bens cul-
turais da sociedade com base no respeito às diferenças, a democratização do 
ensino e a igualdade de oportunidade para todos, direitos consolidados nas 
políticas públicas de educação inclusiva.

No entanto, no processo de ensino e aprendizagem escolar, os recursos 
e estratégias utilizados nem sempre são acessíveis a todos/as os/as alunos/
as. Tradicionalmente, há um predomínio da utilização de recursos visuais e 
auditivos, o que dificulta aos alunos com privação dos canais da visão e da 
audição o acesso e a compreensão do conhecimento escolar. 

A falta de estímulos e experiências que mobilizam os sentidos disponí-
veis pode prejudicar a compreensão das relações espaciais e temporais e a 
aquisição de conceitos necessários para a aprendizagem. Para a maioria das 
pessoas, a visão é o sentido mais importante para receber as informações do 
mundo exterior. Na escola, esse sentido, aliado ao da audição, é o mais utiliza-
do no processo de ensino e aprendizagem. 

Motta nos lembra que vivemos mergulhados em um mundo visual no 
qual todas as imagens, sejam em jornais, revistas, livros ou internet, exprimem 
significados. Essas imagens, tanto as estáticas como as dinâmicas, não são 
utilizadas somente para ilustrar, mas para

chamar a atenção e tornar as aulas mais atraentes, para complementar 
o entendimento do texto, do tema em estudo e torná-los mais facilmente 

5
******* É importante destacar que a deficiência visual inclui dois grupos com condições distintas: a ce-

gueira (quando há ausência total da resposta visual) e a baixa visão (quando a perda visual é leve, 
moderada, severa ou profunda e provoca uma diminuição das respostas visuais, mesmo após 
tratamento e/ou correção ótica). Em cada um desses grupos existe uma multiplicidade de pos-
sibilidades e condições específicas de perceber o mundo. Legalmente, o Decreto no 5.296/2004 
define a deficiência visual como – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão é definida pela acuidade visual entre 0,3 
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores.
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compreendidos ou assimilados. Todas têm significado, daí a necessida-
de de fazer a leitura e traduzi-las em palavras, considerando principal-
mente a diversidade de alunos em sala de aula e as possíveis barreiras 
comunicacionais (MOTTA, 2010a, p. 20).

Nesse sentido, é importante que o/a professor/a não ignore nenhum ca-
nal de entrada de informação, ao pensarmos nas possibilidades da aquisição 
do conhecimento no processo de construção do aprendizado escolar. Portanto, 
a utilização de recursos e estratégias que busquem utilizar todas as dimensões 
sensoriais dos/das estudantes deve ser constante no ambiente escolar. Com 
base nessas considerações, Soler (1999) indica prejuízos do ensino centrado 
apenas na perspectiva visual, tais como: perda de informações não visuais; 
apresentação do ensino de forma pouco motivadora aos/às alunos/as com 
deficiência visual; privação do conhecimento do meio ambiente em que o/a 
aluno/a está inserido e dos fenômenos que lhe cercam; acesso reduzido ou 
inexistente à observação científica; entre outras limitações decorrentes da não 
utilização dos diferentes canais de entrada de informações no processo edu-
cativo escolar.

A partir desse cenário, Motta (2008, 2010a, 2010b, 2011) apresenta o 
recurso da audiodescrição como uma possibilidade para que pessoas com de-
ficiência visual possam ter acesso à informação visual, que nem sempre está 
disponível e/ou acessível. A premissa básica é: todas as pessoas podem ser 
consumidoras de cultura, desde que os seus direitos à acessibilidade de comu-
nicação sejam respeitados. 

Para Motta e Romeu Filho (2010), a audiodescrição é um instrumento de 
inclusão cultural que pode contribuir para a formação crítica e para o processo 
educativo da pessoa com deficiência visual, preparando-a para o exercício ple-
no de sua cidadania. Esse recurso contribui para ampliar o entendimento das 
pessoas que não possuem o sentido da visão em diferentes tipos de eventos, 
sejam eles acadêmicos, científicos, sociais ou religiosos, por meio de informa-
ção sonora. Ao transformar o visual em verbal, abrem-se possibilidades maio-
res de acesso à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão cultural, 
social e escolar, além de aumentar o acesso à informação, e amplia-se o senso 
de observação, a percepção e o entendimento de detalhes fundamentais que 
passariam despercebidos. 

As vantagens não estão limitadas somente às pessoas com deficiência 
visual. Sabe-se hoje que o público-alvo da audiodescrição tem sido ampliado, 
seja pelo aumento no número de pessoas cegas no Brasil, ou pela experiência 
com outros públicos, como pessoas idosas, disléxicas e com de Síndrome de 
Down. Portanto, é possível dizer que novos públicos da AD serão formados, 
“para todos aqueles com dificuldades de compreensão de audiovisuais e leitu-
ra de textos contidos em imagens” (ROMEU FILHO, 2010, p. 56).
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A aplicabilidade dessa ferramenta tem se tornado cada vez mais fre-
quente, principalmente nos grandes centros urbanos. A audiodescrição, se-
gundo Motta (2010b), além de aumentar o senso de observação, amplia a 
percepção e compreensão das informações e revela detalhes que de outra 
forma passariam despercebidos, especialmente, as pessoas com deficiência 
visual. Dessa maneira, essa ferramenta amplia o repertório cultural das pesso-
as, o mundo de conhecimento, as oportunidades para refletir sobre as coisas 
e estabelecer conexões com experiências anteriores. Nesse contexto, a audio-
descrição pode ser definida como

um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas 
com deficiência visual em eventos culturais, gravados ou ao vivo, como: 
peças de teatro, programas de TV, exposições, mostras, musicais, ópe-
ras, desfiles e espetáculos de dança; eventos turísticos, esportivos, pe-
dagógicos e científicos tais como aulas, seminários, congressos, pales-
tras, feiras e outros, por meio de informação sonora. É uma atividade de 
mediação linguística, uma modalidade de tradução intersemiótica, que 
transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso 
à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão cultural, social e 
escolar (MOTTA; ROMEU FILHO, 2010, p. 11). 

Motta (2010a) explica que em peças de teatro, apresentações de dança, 
apresentações de circo, óperas, concertos, musicais, entre outros eventos, a 
audiodescrição ao vivo é realizada por meio da tradução simultânea e equipa-
mento específico. Informações do som são transmitidas por áudios descritores 
de dentro de uma cabine acústica, usando um roteiro previamente elaborado, 
que inclui estudos sobre o tema e sua terminologia, sendo preferencialmente 
inserida entre as linhas de caracteres ou pausas do show. Em filmes e outros 
produtos audiovisuais, a audiodescrição é gravada em um estúdio, misturada e 
adicionada à trilha sonora original, sempre respeitando as linhas de caracteres 
ou narradores, procurando evitar sobreposições.

A audiodescrição também pode ser usada em conferências, seminários 
e outros eventos acadêmicos, enfatizando a preocupação das pessoas com os 
direitos daqueles que têm dificuldade de acesso à comunicação e à informa-
ção. Nestes eventos, os profissionais capacitados (audiosdescritores) descre-
vem as imagens contidas nos slides e vídeos, bem como as características das 
pessoas presentes, como palestrantes, autoridades, artistas etc. 

Às pessoas com deficiência visual são fornecidos receptores e fones de 
ouvido para ouvir a audiodescrição, que é realizada, de preferência, quando 
os oradores fazem uma pausa ou quando a sobreposição de discursos não 
prejudicar a compreensão do que está sendo dito. Em museus, pinturas, es-
culturas e outras obras de arte, peças de multimídia e instalações podem ser 
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apreciados, mesmo quando tocar não é permitido, por meio do uso de áudio. 
Nesse sentido, 

A audiodescrição traz a formalidade para algo que era, anteriormente, 
feito informalmente, graças à sensibilidade e boa vontade de alguns. 
Isso acontece e acontecia quando as pessoas com deficiência visuais, 
mais curiosas, começavam a fazer perguntas, tirar dúvidas, durante o fil-
me, peças de teatro e outros tipos de espetáculo. Entretanto, nem todas 
as pessoas que os acompanham estão preparadas para prestar esse 
tipo de serviço, e, além disso, essas pessoas também querem assistir 
o filme ou espetáculo e, ter que dar informações adicionais, pode fazer 
com que a pessoa perca o fio da meada, deixe de entender determina-
das coisas e cenas (MOTTA, 2010b, p. 2).

No cenário escolar, a audiodescrição pode ser utilizada como ferramen-
ta pedagógica nas aulas, com o objetivo de oportunizar aos/às alunos/as a 
informação necessária sobre o conteúdo a ser discutido. Ao utilizar diferentes 
canais sensoriais, o/a professor/a contribui para a construção do aprendizado 
de todos/as os/as estudantes e não somente daqueles com privação visual. No 
caso da utilização de modelos, de materiais concretos ou de mapas em relevo, 
por exemplo, a informação oferecida pelo toque será ainda mais significativa e, 
portanto, melhor compreendida quando mediada pela linguagem verbal. Para 
Machado (2010) devemos ter clareza que as pessoas com deficiência visual 
constroem seu conhecimento a partir dos mesmos conceitos e referências vi-
suais daqueles que veem, mas o fazem de modo próprio

com suas experiências, utilizando todos os sentidos que possuem, como 
o tato, o olfato, a audição etc. As dificuldades para a pessoa com de-
ficiência visual apreender o que está sendo exibido não decorrem da 
falta de referências visuais, mas da maneira pela qual estas lhes foram 
transmitidas de modo a formar seus conceitos. É a falta de conceitos 
suficientemente elaborados que pode dificultar a apreensão dos elemen-
tos fílmicos, assim como das ideias de um modo geral. Essa falta, aliás, 
pode comprometer do mesmo modo a compreensão de uma pessoa que 
enxerga (MACHADO, 2010, p. 149).

Motta (2011) enfatiza que todos se beneficiam do uso da audiodescri-
ção, tanto aqueles que escutam como aqueles que fazem a audiodescrição, 
pois além do senso de observação, há uma ampliação do repertório e fluência 
verbais. Na escola, o próprio professor pode descrever o universo imagético 
presente em sala de aula como ilustrações nos livros didáticos e livros de his-
tória, gráficos, mapas, vídeos, fotografias, experimentos científicos, desenhos, 
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peças de teatro, passeios, feiras de ciências, visitas culturais, dentre outros, 
sem precisar de equipamentos para tal, mas ciente da importância de verba-
lizar aquilo que é visual, o que certamente irá contribuir para a aprendizagem 
de todos os alunos. O uso da audiodescrição na escola permite a equiparação 
de oportunidades, o acesso ao mundo das imagens e a eliminação de barreiras 
comunicacionais.

Mediante a apresentação das contribuições e aplicabilidades da au-
diodescrição, podemos destacar que esse recurso amplia as habilidades fun-
cionais dos/das alunos/as com deficiência visual e promove a autonomia e a 
independência desses sujeitos no processo educativo inclusivo. Acreditamos 
que, nesse contexto, o professor necessita de formação específica para a uti-
lização dessa ferramenta de acessibilidade, devendo conhecer as orientações 
técnicas para que desenvolva os conhecimentos necessários para realizar au-
diodescrição e também produzir materiais com audiodescrição. Esse recurso 
deve estar acessível aos/às alunos/as não somente no trabalho desenvolvido 
pelo professor do AEE, no espaço da sala de recursos multifuncionais, mas 
nos diferentes espaços escolares. 

Portanto, o conhecimento sobre o recurso da audiodescrição, seus be-
nefícios, aplicabilidades e técnicas que podem ser utilizadas no ambiente es-
colar e nos mais diferentes contextos, poderá contribuir para enriquecer ações 
pedagógicas e abrir maiores oportunidades de aprendizagem para alunos/as 
com deficiência visual e de toda a sala de aula. A audiodescrição, certamente, 
poderá ser um instrumento de mediação e colaborar para que os/as estudan-
tes participem, com qualidade, autonomia e independência das atividades edu-
cativas, nas diversas disciplinas e conteúdos que envolvem o conhecimento 
escolar. Destacamos, mais uma vez, que não é somente por meio da visão que 
tomamos contato e conhecimento do mundo, mas ao utilizamos os diferentes 
canais sensoriais para associarmos e aprendemos os significados atribuídos 
aos símbolos e códigos social e culturalmente construídos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos avanços em relação à escola inclusiva, os/as alunos/as com 

deficiência visual ainda encontram dificuldades para a sua participação e su-
cesso em seu processo de aprendizagem escolar. Estes entraves envolvem 
barreiras arquitetônicas, atitudinais e também a limitação de recursos didáticos 
acessíveis, bem como a falta de professores com formação adequada para 
trabalhar junto a este grupo de alunos/as. 

Ao trazermos nesse artigo algumas discussões sobre a utilização da au-
diodescrição, consideramos, primeiramente, a necessidade de promovermos 
discussões que disseminem para a população em geral e, especialmente, nos 
cursos de formação de professores a importância do conhecimento sobre a 
utilização desse recurso. Mais do que isso, a necessidade de investimentos na 
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formação docente para o uso de diferentes estratégias e recursos no âmbito da 
educação inclusiva. Tal formação poderá contribuir para que o processo edu-
cativo desses alunos/as seja de fato inclusivo, ao oportunizar a participação, 
com independência e autonomia a partir do trabalho com as diferenças e ne-
cessidades específicas dos diferentes sujeitos presentes no contexto escolar.

Partimos da premissa que todos/as os/as alunos/as possuem diferen-
tes características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem, 
que são singulares. Assim, as políticas públicas, os sistemas e os programas 
educativos e as estratégias de ensino, devem ser pensadas e implementadas 
de forma a considerar a ampla diversidade dessas características e necessi-
dades. É fundamental, nesse sentido, pensarmos na formação de professores 
e de audiodescritores que se sintam capacitados para atuar com qualidade 
dentro de uma perspectiva de uma escola e de uma sociedade inclusiva. 

Dessa forma, ao tomarmos a audiodescrição como uma ferramenta im-
prescindível para a promoção da acessibilidade e inclusão de pessoas com 
deficiência visual nos diferentes espaços sociais e no contexto educativo, con-
sideramos que a realização de mais estudos voltados para essa área se faz 
necessária. Por fim, este trabalho nos convida a refletirmos sobre as práticas 
pedagógicas já estabelecidas e a pensarmos em novas e diferentes estraté-
gias, recursos e metodologias, visando proporcionar uma educação que, de 
fato, seja emancipatória para os/as alunos/as com deficiência visual que hoje 
estão presentes na escola comum.
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ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: MARCOS LEGAIS, SERVIÇOS E RECURSOS 
DE ACESSIBILIDADE* 

DEnisE DE olivEira alvEs**

sinara PolloM zarDo***

1 INTRODUÇÃO
Neste texto buscamos suscitar reflexões acerca do processo de inclusão 

de estudantes com deficiência visual (cegueira e baixa visão) na educação su-
perior, a partir de duas dimensões: os marcos legais que asseguram o direito 
à educação superior e à acessibilidade para os estudantes com deficiência; e 
os recursos e serviços de acessibilidade que poderão ser ofertados para os 
estudantes com deficiência visual a fim de promover o acesso, a participação 
e a aprendizagem na educação superior. 

Segundo o Relatório mundial sobre a deficiência (2012), mais de um bi-
lhão de pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência, 
dentre os quais cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais 
consideráveis. No Brasil, o mais recente levantamento populacional realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo de 2010, 
estima que 23,9% da população brasileira (45.606.048 pessoas) têm algum 
tipo de deficiência, seja visual, motora, mental, intelectual ou auditiva. Dentre 
os tipos de deficiência, predomina na população brasileira a deficiência visual, 
que acomete 18,6% do público com deficiência identificado. 

Ao tratar do contexto da educação superior brasileira, a publicação do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2018), informa o se-
guinte panorama de matrículas de estudantes com deficiência no ano de 2017: 
deficiência física (14.449), baixa visão (10.619), deficiência auditiva (5.404), 
cegueira (2.203) e surdez (2.138). Os dados indicam que a incidência de es-
tudantes com deficiência visual (soma dos estudantes com cegueira e baixa 
visão) na educação superior aparece em segundo lugar e revela a necessida-
de da promoção de recursos e serviços de acessibilidade para que estes estu-
dantes tenham garantidas condições para participar dos cursos de graduação 
e pós-graduação com acessibilidade e autonomia.

Metodologicamente, o presente texto é de abordagem qualitativa, refe-
renciado na análise documental das principais normativas nacionais e interna-

* Pesquisa desenvolvida com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq) – Chamada Universal MCTIC – CNPq 28/2018.

** Universidade Federal de Goiás – UFG – GO.
*** FE – Universidade de Brasília – UnB – DF.
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cionais que tratam da educação superior e da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. O propósito de revisitar alguns marcos políticos e legais é 
buscar uma melhor compreensão acerca de como vai se desenvolvendo a 
implementação de uma política educacional que, de certa forma, representa 
uma ruptura com o modus operandi de como têm se organizado as escolas 
e as instituições de educação superior (IES) até bem pouco tempo. Falamos 
de uma organização em que as pessoas com deficiência não acessavam às 
escolas comuns regulares e, menos ainda, às IES. Essas pessoas, quando 
tinham oportunidade de ter alguma experiência educacional institucionalizada 
ficavam em sistemas paralelos, estruturados para atender exclusivamente às 
pessoas com deficiência.

O texto contempla, também, a experiência da oferta de recursos e ser-
viços de acessibilidade para estudantes com cegueira e baixa visão da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG – Regional Goiás) e da Universidade de 
Brasília (Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual) e, a partir 
de tais experiências institucionais, pretende apresentar sugestões às IES para 
promover a inclusão a partir de dois eixos de ação: a) formação e orientação 
à comunidade acadêmica sobre recursos e serviços de acessibilidade; e b) 
produção de material informacional acessível.

2 ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
LEGISLAÇÕES E ORIENTAÇÕES POLÍTICAS
Ao nos propormos a contextualizar, mesmo que sumariamente, os mar-

cos legais e políticos que consubstanciam a implementação da educação 
inclusiva na educação superior é importante pensarmos que, existe, nessa 
história, uma perspectiva de continuidade, que se concretiza por meio dos 
marcos legais, políticos, das recomendações dos organismos internacionais e 
do avanço dos direitos humanos, que garantem conquistas sociais em todos 
os âmbitos da vida das pessoas com deficiência. Mas, existe, paradoxalmente, 
nesta mesma continuidade ou suposta linearidade, a descontinuidade, que são 
os hiatos, as interrupções, os atravessamentos que interditam os avanços e 
se caracterizam pelos entraves e resistências que exigem constante vigilância 
para que os direitos conquistados sejam resguardados.

Historicamente as pessoas com deficiência foram excluídas dos espa-
ços educacionais, o que, em grande escala, restringiu e, na maioria das vezes, 
impossibilitou sua chegada à universidade. De igual modo parece evidente que 
a universidade pública brasileira, ao longo de sua trajetória, vem encontrando 
inúmeras dificuldades para efetivar uma educação pautada em referenciais 
inclusivos e democráticos.

As razões para esse processo talvez possam ser melhor compreendidas 
a partir da análise das condições nas quais se deu o nascimento da universi-
dade no Brasil. Sabemos que sua criação não se concretizou alicerçada às 
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especificidades da nossa realidade educacional, nem tampouco se pautou em 
políticas governamentais construídas a partir da preocupação de que a univer-
sidade viesse a assumir o papel social de democratizar o direito à educação.

Pode-se citar como exemplo a promulgação do Estatuto das Universida-
des Brasileiras, estabelecido pelo Decreto no 19.851, de 11 de abril de 1931, 
que segundo Garcia (2000, p. 68-69) corroborou para consolidar a “[...] hege-
monia dos que se pretendiam proprietários do saber, que eram também os pro-
prietários das terras e de todas as riquezas produzidas, e que se utilizavam do 
saber para justificar seu poder”. Isto demonstra que o Documento revelou-se 
insuficiente para diminuir o quadro de exclusão social e educacional brasileiro.

Com relação ao acesso de estudantes com deficiência na Educação 
Superior, uma primeira iniciativa por parte do Ministério da Educação partiu da 
Portaria no 1.793/1994 que recomendou a inclusão da disciplina “Aspectos Éti-
co-Político-Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora 
de Necessidades Especiais”. A orientação era, prioritariamente, para os cursos 
de Pedagogia, Psicologia e demais licenciaturas, e a inclusão de conteúdos 
relativos a essa disciplina em cursos da Saúde, Serviço Social e demais cursos 
superiores, de acordo com as suas especificidades. 

No ano de 1996, o Aviso Circular no 277, divulgado pelo MEC em oito de 
maio, apresentava sugestões especialmente voltadas para o processo seletivo, 
recomendando que a instituição possibilitasse “[...] a flexibilização dos serviços 
educacionais e da infraestrutura, bem como a capacitação de recursos huma-
nos”, de modo a permitir a permanência, com sucesso, desses estudantes nos 
cursos. É importante registrar que essa deliberação foi fruto de uma intensa 
mobilização tanto das pessoas com deficiência e seus familiares, quanto das 
IES, demandando reformulações das instituições para receber este alunado. 

Em 1999 o Decreto no 3.298, que regulamenta a Lei no 7.853/89, ao 
dispor sobre a “Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência”, apresentou orientações específicas à educação superior: “art. 
27. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de pro-
vas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de 
deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme 
as características da deficiência” (BRASIL, 1999a). 

Especificamente com relação às pessoas com deficiência física e sen-
sorial, a Portaria no 1.679, de 2 de dezembro de 1999, determinou que fos-
sem incluídos nos instrumentos de avaliação dos cursos de nível superior, 
para fins de autorização, reconhecimento, credenciamento e renovação, os 
requisitos de acessibilidade listados no mesmo documento (BRASIL, 1999b). 
Essa Portaria foi substituída por outra: Portaria no 3.284, de 7 de novembro 
de 2003, por ser ainda mais específica no detalhamento das condições de 
acessibilidade que devem ser implementadas nas IES, para instruir o proces-
so de avaliação das mesmas (BRASIL, 2003).
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Ainda na direção destas orientações, a Resolução do Conselho Nacio-
nal de Educação – CNE/CP no 1/2002, estabeleceu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica, definindo 
que as instituições de educação superior devem prever, em sua organização 
curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e que con-
temple conhecimentos sobre as especificidades de estudantes com necessi-
dades educacionais especiais.

No ano seguinte, 2003, a Portaria no 3.284, de 7 de novembro, dispõe 
sobre “requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências”, 
para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de 
credenciamento de instituições. Também o Decreto no 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, trata dos requisitos de acessibilidade em diversas áreas, determinan-
do em seu art. 24 que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa 
ou modalidade, públicos ou privados, proporcionem “[...] condições de aces-
so e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida” (BRASIL, 2004). Além 
disso, devem disponibilizar aos professores, alunos, servidores e empregados 
com deficiência ou com mobilidade reduzida “ajudas técnicas que permitam o 
acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições 
com as demais pessoas” (art. 24, § 1o, inc. II). Importante destacar que é do 
cumprimento destas disposições que depende a concessão de autorização de 
funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo Poder Público. 

Em 2007 o governo federal lançou o Plano de Desenvolvimento da Edu-
cação: razões, princípios e programas (PDE), tendo como um de seus obje-
tivos o fortalecimento da inclusão educacional das pessoas com deficiência 
e, entre seus eixos, o acesso e a permanência dessas pessoas na educação 
superior. O PDE focaliza a qualidade da Educação e apresenta ações que de-
verão consubstanciá-la, entre elas, criação do Programa Incluir: Acessibilidade 
na Educação Superior, que visa expandir o acesso de pessoas com deficiência 
a todos os espaços e atividades institucionais (BRASIL, 2007).

No tocante à educação especial, objetivos e metas anunciadas no Plano 
Nacional de Educação (2001-2010), instituído pela Lei no 10.172/2001, tais 
como – programas para equipar, em dez anos, as instituições de educação 
superior que atendam educandos com deficiências sensoriais, formação de 
professores em educação especial e inserção de conteúdos disciplinares 
referentes aos educandos com necessidades especiais nos cursos que formam 
profissionais em áreas relevantes para o atendimento dessas necessidades, 
incentivo a estudos e pesquisas sobre as diferentes áreas de deficiência – que 
demandariam tempo e um esforço conjugado dos entes federativos para a sua 
consecução, não foram priorizados.

Em 2006, os países membros da Organização das Nações Unidas 
(ONU) pactuaram o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
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Deficiência e do seu Protocolo Facultativo, adotados pela 61a sessão da As-
sembleia Geral. O texto da Convenção foi ratificada no Brasil como emenda 
constitucional por meio do Decreto Legislativo no 186/2008 e pelo Decreto no 
6.949/2009. Esse documento atribui novo significado ao conceito de deficiên-
cia, ao apontar, em seu preâmbulo, que a deficiência consiste em um conceito 
em evolução e que a limitação está relacionada à questão da promoção da 
acessibilidade, ou seja, às barreiras que estão impostas no meio que impedem 
ou obstruem a participação das pessoas com deficiência nos diferentes espa-
ços sociais. 

A publicação da Convenção da ONU demarca a tentativa de transição 
do modelo médico/clínico – que concebia a pessoa com deficiência a partir 
de sua limitação – para o modelo social – que considerava a deficiência uma 
condição humana que demanda a necessidade de os ambientes tornarem-
-se acessíveis para a participação de todos. Nessa perspectiva, o Ministério 
da Educação publicou, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva que traça diretrizes para a organização 
da educação especial na educação superior. O documento traz a importante 
orientação de que a educação especial deve se efetivar por meio de ações 
que promovam o acesso, a permanência e a participação das pessoas com 
deficiência na educação superior. Essas ações envolvem o planejamento e a 
organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arqui-
tetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáti-
cos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e 
no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa 
e a extensão.

O Decreto no 7.611/2011 prevê, no §2o do art. 5o, a estruturação de nú-
cleos de acessibilidade nas instituições federais de Educação Superior, com o 
objetivo de eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que res-
tringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes 
com deficiência (BRASIL, 2011). O Decreto contribui, em grande medida, para 
dar visibilidade à educação especial na educação superior, dando consequên-
cia a dispositivos políticos anteriores que orientam a inclusão de estudantes 
com deficiência em todos os níveis de ensino, e reforçando a orientação de 
criação de núcleos de acessibilidade, já recomendada no PDE, em 2007.

Na linha do planejamento educacional nacional, a Lei no 13.005, de 25 
de junho de 2014, promulga o Plano Nacional de Educação com vigência dece-
nal – 2014/2024. À meta 12, que trata especificamente da expansão do núme-
ro de matrículas na educação superior, vincula-se a estratégia 12.5 que prevê 
a ampliação das políticas de inclusão e de assistência estudantil para apoiar 
os estudantes da educação especial. 

Outro dispositivo que traz orientações importantes aos sistemas de en-
sino e implicações na implementação da política de educação inclusiva é a 
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Resolução do Conselho Nacional de Educação, no 2, de 1o de junho de 2015 
que “Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 
nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada”. 
O dispositivo recomenda que os cursos de formação garantam, nos currículos, 
entre outros conteúdos, o ensino de Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 
Educação Especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cum-
primento de medidas socioeducativas.

Importante também destacar a promulgação da Lei no 13.146/2015, 
que estabelece a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Segundo o art. 53 “A acessibilidade é direito que garante à pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e 
exercer seus direitos de cidadania e de participação social”. A LBI positiva a 
acessibilidade, trazendo para o campo da aplicação das normas conteúdos 
relevantes que ajudam a colocar em prática esse novo princípio, esse direito a 
ter direitos (LOPES, 2016).

Esses são alguns dos principais referenciais legais e políticos que enfa-
tizam a educação inclusiva de pessoas com deficiência na educação superior. 
Ao constituir a agenda de discussão das políticas educacionais, esses docu-
mentos reforçam a necessidade de elaboração e implementação de ações vol-
tadas para a universalização do acesso à educação e a ampliação da escola-
rização até os níveis mais elevados de ensino.

3 RECURSOS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE PARA 
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR
Inicialmente é importante destacar que a concepção que orienta o 

nosso trabalho é de que a acessibilidade é um direito humano fundamental 
e multidimensional. Para Sassaki (2009) as seis dimensões da acessibilida-
de são: arquitetônica (sem barreiras físicas), comunicacional (sem barreiras 
na comunicação entre pessoas), metodológica (sem barreiras nos métodos e 
técnicas de lazer, trabalho, educação etc.), instrumental (sem barreiras instru-
mentos, ferramentas, utensílios etc.), programática (sem barreiras embutidas 
em políticas públicas, legislações, normas etc.) e atitudinal (sem preconceitos, 
estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos da sociedade 
para pessoas que têm deficiência).

Portanto, o objetivo que orienta as ações desenvolvidas nos núcleos de 
acessibilidade é promover recursos e serviços que favoreçam o acesso e a 
acessibilidade. Manzini (2005) alerta para necessidade de diferenciar os con-
ceitos de acesso e acessibilidade, tendo em vista a utilização destes termos 
na literatura especializada como condições para que a inclusão social ocorra. 
Para o autor, o termo acesso se refere a um desejo de mudança, a busca 
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de algum objetivo, ou ainda, a uma atitude em relação à exclusão; já o ter-
mo acessibilidade se sedimenta em situações que podem ser vivenciadas nas 
condições concretas da vida cotidiana. “Dessa forma, pode-se criar condições 
de acessibilidade para que as pessoas possam ter acesso a determinadas 
situações ou lugares” (MANZINI, 2005, p. 32). 

A publicação da Convenção da ONU de 2006 e sua incorporação nos 
preceitos constitucionais brasileiros reconhecem a acessibilidade como cate-
goria central nas políticas para as pessoas com deficiência e demanda a ne-
cessidade dos ambientes tornarem-se acessíveis para a participação de todos. 
Ao afirmar o modelo social de deficiência, a Convenção reconhece a complexi-
dade dessa condição humana e denuncia a estrutura social que oprime estas 
pessoas. Tal perspectiva questiona a deficiência sob um prisma diferenciado, 
ou seja, deficiente não seria um corpo com lesão, limitado para a participação 
social, mas deficientes seriam os contextos sociais segregadores e pouco sen-
síveis às diferenças específicas de cada sujeito.

No contexto desta produção, entendemos que os recursos de acessibili-
dade para estudantes com deficiência compreendem materiais, equipamentos 
ou instrumentos que promovam acessibilidade. No caso de estudantes com 
cegueira, pode-se destacar como exemplos a escrita no sistema Braille, a pro-
dução de materiais em alto relevo, a utilização de laptops com sintetizadores 
de voz ou com softwares acessíveis, a produção de materiais informacionais 
acessíveis, o uso de calculadoras sonoras e do sistema de cálculo sorobã. Já 
para estudantes com baixa visão podemos destacar a ampliação de materiais, 
a produção de materiais com contraste de cores, a utilização de ferramentas 
de informática acessível, a produção de cadernos com pauta ampliada, a utili-
zação de lápis e canetas com ponta porosa, dentre outros. 

Os serviços de acessibilidade para estudantes com deficiência visual 
(cegueira e baixa visão) incorporam a atuação de profissionais especializados, 
a exemplo de ledores/transcritores, de revisores em Braille, de profissionais de 
apoio, de guias de orientação, entre outros. É recomendável que tais profissio-
nais façam parte do quadro dos profissionais das instituições de educação su-
perior, para que possam atuar de forma articulada aos docentes e estudantes 
com deficiência no desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Considerando a função dos núcleos de acessibilidade nas instituições 
de educação superior e a perspectiva multidimensional da acessibilidade, 
sugerimos dois eixos de ação para organização do apoio especializado para 
estudantes com deficiência visual: a formação e orientação à comunidade aca-
dêmica sobre recursos e serviços de acessibilidade e a produção de material 
informacional acessível.

A formação e orientação à comunidade acadêmica sobre recursos e 
serviços de acessibilidade poderá ser viabilizada pelas seguintes ações: a) 
oficinas para docentes, discentes e técnicos-administrativos; b) cursos pre-
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senciais de curta duração envolvendo a comunidade acadêmica; c) cursos a 
distância sobre recursos e serviços de acessibilidade, elaboração de aulas e 
materiais acessíveis; d) rodas de conversa com os docentes e estudantes com 
deficiência; e) realização de pesquisas interdisciplinares sobre acessibilidade 
e inclusão; f) realização de parcerias interinstitucionais para realização de cur-
sos de formação, bem como com organizações da sociedade civil organizada 
voltadas para as demandas de acessibilidade e inclusão etc. 

Já a produção de materiais informacionais acessíveis para estudantes 
com deficiência visual (cegueira e baixa visão), pode ser organizada a partir da 
disponibilização de quatro formatos acessíveis:

a) Formato digital acessível: consiste na produção de material digital 
acessível para que todas as informações nele contidas sejam pas-
síveis de leitura por um software leitor de tela. Os softwares leitores 
de tela convertem o conteúdo do formato digital para áudio, sendo 
assim, todas as imagens, gráficos, tabelas, notas de rodapé, símbo-
los e demais elementos imagéticos necessitam da audiodescrição. 
A produção do formato digital acessível compreende cinco etapas: 
a primeira etapa se dá com o recebimento do material, tanto digita-
lizado quanto impresso em papel; a segunda etapa é a conversão 
do material digitalizado em texto editável realizado por meio do pro-
grama Sistema de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR); a 
terceira etapa compreende a adaptação e a primeira revisão, que 
inclui a descrição de todos os itens não textuais e a conferência 
de erros de reconhecimento de texto; a quarta etapa consiste na 
segunda revisão de conteúdo, realizada necessariamente por uma 
outra pessoa que não realizou a primeira adaptação – destina-se 
à conferência das descrições das imagens, a formatação geral do 
texto e demais especificações; a quinta e última etapa é a revisão 
final, realizada de forma minuciosa, com o objetivo de disponibilizar 
o material em formato digital (por e-mail ou salvo em mídia) ao es-
tudante cego ou com baixa visão. 

b) Formato caracter ampliado: refere-se à impressão de materiais em 
fonte ampliada, conforme demanda do estudante. A produção de 
material em caracter ampliado passa pelas mesmas etapas que a 
adaptação de materiais em formato digital acessível – com revisão 
1, revisão 2 e revisão final; porém, não possui tantas especificações 
por não necessitar de descrições de imagens – para ampliação das 
imagens deve-se observar a qualidade da resolução da mesma. 
Geralmente a ampliação dos textos é realizada em fontes com tra-
çado mais nítido, como Arial ou Verdana, tamanho 24. O tamanho 
da fonte, o tamanho do papel para impressão e o espaçamento 
entre linhas utilizado no texto pode variar conforme a necessidade 
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específica do estudante com baixa visão; por isso a importância de 
sempre consultar o estudante sobre o formato acessível que melhor 
lhe favorece.

c) Formato braille: consiste na adaptação do material em tinta ou di-
gital, conforme orientações descritas para a produção do material 
em formato digital acessível (conferência de texto, descrição dos 
elementos imagéticos e revisões). O texto digital é inserido no sof-
tware Braille Fácil e configurado para ser impresso em braille em 
impressora específica (http://intervox.nce.ufrj.br/brfacil/). Após a im-
pressão, é necessária a revisão do material por profissional espe-
cializado, a fim de identificar se o conteúdo impresso em braille con-
fere com o conteúdo disponibilizado em tinta ou em formato digital. 

d) Formato áudio: consiste na adaptação do material em tinta ou di-
gital, conforme orientações descritas para a produção do material 
em formato digital acessível (conferência de texto, descrição dos 
elementos imagéticos e revisões) e na conversão do texto digital 
em áudio, seja por meio de software sintetizador de voz ou da gra-
vação da voz humana. A conversão do texto do formato digital para 
o formato áudio com sintetizador de voz pode ser viabilizada com a 
utilização do software Text to Speech ou Natural Reader. Os arqui-
vos em áudio podem ser salvos em MP3 para disponibilização aos 
estudantes cegos e com baixa visão.

Importante destacar que a produção de materiais informacionais acessí-
veis para estudantes com deficiência visual (cegueira e baixa visão) não fere a 
legislação relativa aos direitos autorais. Em 2003 foi publicada a Lei no 10.753, 
que institui a Política Nacional do Livro, a fim de assegurar a todos os cidadãos 
o direito de acesso e uso do livro, enfatizando como equivalentes “livros em 
meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com deficiência 
visual”, bem como “livros impressos no Sistema Braille”. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Gostaríamos de registrar, a propósito de considerações finais, que este 

texto foi escrito em um momento político e social importante, onde o governo 
federal apresenta uma proposta de atualização da Política Nacional de Edu-
cação Especial que hoje orienta o desenvolvimento da educação inclusiva em 
todos os níveis e etapas de ensino. É certo que a implementação de uma nova 
Política, que parece sinalizar para o fortalecimento de entidades privadas da 
educação especial não se dará sem intensos debates, resistências, disputas 
entre a comunidade acadêmica, os movimentos sociais e entidades represen-
tativas das pessoas com deficiência e o governo. Tudo isso é importante e 
necessário para fugirmos de leituras simplistas e discursos hegemônicos que 
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desconsideram a complexidade que envolve o convívio com as diferenças hu-
manas em ambientes educacionais e em todos os âmbitos da vida. 

Entretanto, é preciso estarmos atentos e vigilantes para que os novos 
desenvolvimentos conceituais, políticos, legais que tem em sua gênese o res-
peito às diferenças humanas não se percam. Muito mais do que uma políti-
ca proposta pelo governo federal, a inclusão de pessoas com deficiência na 
educação superior precisa ser concebida como resultado de uma visão que 
evolui no tempo, onde fizemos algumas travessias, de compreensões em que 
as pessoas com deficiência eram vítimas de um poder sobrenatural, para ou-
tras, em que passaram a ser consideradas “desviantes” ou “doentes”, segundo 
critérios de normalidade definidos pela medicina e, destas para outra, que está 
sendo construída na contemporaneidade, e define a deficiência não mais como 
uma condição somente da pessoa em si, mas em relação com o rompimento 
de barreiras e consequentes condições de acessibilidade que o meio oferece 
para que essas pessoas possam se desenvolver em todos os âmbitos da vida. 

Talvez seja essa uma pauta importante para futuros estudos e pesqui-
sas: o que fazer e como fazer para que esta evolução, que, em nosso entendi-
mento, é estruturante da educação inclusiva não só na educação superior, mas 
em toda a educação básica não se perca?
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EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS E OUVINTES: 
REFLEXÕES E PROPOSTAS PARA UMA PRÁTICA DE 
ENSINO INCLUSIVA

EliaMar GoDoi*

WalDEMar Dos sanTos carDoso Junior**

1 INTRODUÇÃO 
Ainda hoje, a educação bilíngue de surdos e ouvintes é tolhida pela falta 

de conhecimento do que vem a ser efetivamente a educação bilíngue e as ne-
cessidades específicas para a inclusão, de fato, de surdos e ouvintes em um 
ambiente escolar bilíngue. Os surdos formam uma comunidade com cultura e 
língua próprias. Nesse caso, o bilinguismo permite que eles não percam sua 
identidade com esta comunidade, e, por meio da Libras, permite ainda que o 
surdo não se distancie da comunidade de ouvintes (através da língua oral), 
ampliando, assim, seu universo de interação (MEIRELLES; SPINILLO, 2004).

O dilema da educação bilíngue de surdos, recente no cenário educacio-
nal brasileiro na perspectiva da inclusão educacional instituída pelas políticas 
educacionais, será abordado no presente estudo. Sendo assim, com base nas 
concepções da educação bilíngue, e pautados em estudos sobre o ensino de 
Língua Portuguesa para surdos tendo a Libras como língua de instrução, este 
capítulo tem como objetivo apresentar discussões sobre a educação bilíngue e 
ainda um recorte de conteúdo que pode ser aplicado no ensino de língua oral 
para surdos e de Libras para surdos e ouvintes como proposta de ensino bilín-
gue no ensino fundamental do ciclo segundo, proposta essa que entendemos 
ser inclusiva. 

Para esse estudo, partimos das concepções da educação bilíngue pro-
postas por Ferreira (2010) e Quadros (2008), além das apontadas nas leis e 
documentos legais promulgados no período entre 2002 e 2015. Trata-se de 
um estudo de abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica. Nesse caso, 
além de documentos legais, estudos da Libras como os de Damázio (2007), 
Ferreira-Brito (1997), Ferreira (2010), Quadros e Karnopp (2004), Quadros 
(2008); e também da Língua Portuguesa em Azeredo (2008), Bechara (2009) 
e Marcuschi (2008) fundamentaram nossas discussões. 

O entendimento é de que a educação bilíngue tende a se constituir en-
quanto um construto sociocultural do estado brasileiro e a possibilidade de 
aplicar conhecimentos linguísticos de Libras e de Língua Portuguesa para sur-
dos e ouvintes. Sabe-se que no Brasil, há uma política cultural bilíngue para 
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surdos com estudos linguísticos em Libras e Língua Portuguesa para subsidiar 
ações de ensino bilíngue. Há também ações de educação bilíngue inerentes à 
natureza linguístico-cognitiva de cada língua em espaço escolar pensado para/
pelos surdos, para/pelos ouvintes. 

O pressuposto básico é de que os surdos devem adquirir como lín-
gua materna a língua de sinais; e como segunda língua, a língua oral oficial 
de seu país; no caso do Brasil, o português (MEIRELLES; SPINILLO, 2004). 
Apela-se, no entanto, para que se respeite o surdo e sua condição socio-
linguística como um sendo bicultural, uma vez que surdo se vê, ao mesmo 
tempo, inserido nas comunidades surda e ouvinte, cada uma com sua cultura 
própria. Essa condição bilíngue-bicultural do surdo requer que os educadores 
e surdos trabalhem juntos.

No entanto, se por um lado há profissionais com formação específica 
na área da educação de surdos, da Língua Portuguesa como L2 e da Libras, 
inclusive professor surdo e ainda leis que garantem o direito de educação bilín-
gue e acessibilidade ao surdo, por outro lado, não bastam a existência das 
leis, percebe-se ser é necessária a implementação dessas leis para de fato, 
garantir o direito do surdo ao espaço escolar acessível e ao bilinguismo como 
uma prática sociocultural para a integração e inclusão de surdos e ouvintes em 
um ambiente socioeducacional inclusivo.

É nessa direção que o presente estudo apresenta como tema a educação 
bilíngue de surdos – Libras e Língua Portuguesa – tendo como base o contexto 
das políticas públicas educacionais instituídas no Brasil. Nesse sentido, este 
estudo evidencia a concepção de educação bilíngue para surdos e ouvintes 
e aponta caminhos possíveis para se pensar a educação bilíngue inclusiva e 
integradora a partir da prática social da Libras e da Língua Portuguesa.

Por isso, faz- se necessário apresentar as concepções norteadoras à 
educação bilíngue de surdos, presentes nas leis e nos documentos que garan-
tem a referida educação bilíngue e, a partir daí, delinear uma proposta de edu-
cação bilíngue para surdos e ouvintes, especialmente no ensino fundamental 
segundo ciclo, a fim de promoção aos direitos da inclusão em um ambiente 
bilíngue de Libras e Língua Portuguesa para surdos e ouvintes.

2 PILARES ESTRUTURANTES DA PERSPECTIVA DO BILINGUISMO 
E DA INCLUSÃO DE SURDOS
A ideia de educação bilíngue para surdos e ouvintes é recente no esta-

do brasileiro. E é necessário conceber um espaço educacional de planificação 
linguística da Libras e da Língua Portuguesa, além de convivência e compar-
tilhamento de experiências e saberes em um espaço integrador e inclusivo 
para alunos surdos e ouvintes. Nesse sentido, Franco (2009, p. 14) afirma que 
“uma política cultural bilíngue está sendo urdida no Brasil, de forma inédita, 
configurando-se numa abertura a uma nova lógica, a um novo e comprometi-
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do sentido da prática histórica como prática política e, sobretudo, um ensaio 
à liberdade”.

Os pilares estruturantes da perspectiva do bilinguismo e da inclusão de 
surdos emerge de um conjunto de atos legalizados e publicações institucio-
nalizados entre os anos de 2002 a 2014 pelo Ministério da Educação (MEC) 
na figura da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (Secadi) para tratar de uma política cultural bilíngue para surdos, a 
partir do seguinte marco legal: 

a) Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Bra-
sileira de Sinais – Libras e dá outras providências. 

b) Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei no 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras, e o art. 18 da Leio 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

c) No Documento da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/Secadi, de 2008. 

d) Lei no 13.146/15, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com De-
ficiência).

Podemos constatar na Lei no 10.436/02 uma concepção implícita de 
educação bilíngue para surdos a partir da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
como um sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramati-
cal própria, oriundo de comunidades de pessoas surdas do Brasil e, também, a 
obrigatoriedade da modalidade escrita da Língua Portuguesa (BRASIL, 2002, 
art. 4o, parágrafo único).

O Decreto no 5.626/05 no capítulo VI, intitulado “Da garantia do direito à 
educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva”, especificamente o 
art. 22, já prevê a sistematização de um espaço bilíngue para surdos e ouvin-
tes para educação infantil e anos iniciais do ensino médio. 

Ademais, aponta para a organização de escolas bilíngues ou escolas 
comuns da rede regular de ensino para alunos surdos e ouvintes – para o ensi-
no fundamental, médio e profissional – com professores de diversas áreas do 
conhecimento com especialidade na cultura surda e tradutores e intérpretes de 
Libras-Língua Portuguesa, e aponta a educação bilíngue como aquela em que 
a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa são línguas de instrução 
para o desenvolvimento educacional (BRASIL, 2005, art. 22, II, § 1o). 

Já a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva relata que a 

Educação bilíngue – Língua Portuguesa/Libras – desenvolve o ensino 
escolar na Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Lín-
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gua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para es-
tudantes surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua 
Portuguesa e o ensino da Libras para os demais estudantes da esco-
la. O atendimento educacional especializado para esses estudantes é 
ofertado tanto na modalidade oral e escrita quanto na língua de sinais 
(BRASIL, 2008). 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pes-
soa com Deficiência), no capítulo IV, trata do direito à educação no sentido de 
o poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompa-
nhar e avaliar a oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e 
na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua em escolas 
e classes bilíngues e em escolas inclusivas (BRASIL, 2015, art. 28, IV). 

Nesse contexto, em linhas gerais, as concepções de educação bilíngue 
emergem de questões de política linguística com a ideia central de Libras como 
primeira língua (L1) e português como segunda língua (L2) na modalidade es-
crita em um espaço educacional. Para o ensino de Língua Portuguesa para 
surdos, com Quadros (2008, p. 31), entendemos que “o ensino da língua oral-
-auditiva é feito somente através da leitura e escrita”. Nesse caso, o bilinguis-
mo se caracteriza pelo ensino da segunda língua somente após a aquisição 
da primeira. 

Quanto ao ensino de Língua Portuguesa, a proposta bilíngue para sur-
dos concebe o seu desenvolvimento baseado em técnicas de ensino 
de segundas línguas. Tais técnicas partem das habilidades interativas e 
cognitivas já adquiridas pelas crianças surdas diante das suas experiên-
cias naturais com a Libras (QUADROS, 2008. p. 29). 

De acordo com Quadros (2008), existem duas formas básicas de bilin-
guismo, sendo que uma envolve o ensino da segunda língua quase de modo 
concomitante à aquisição da primeira língua, e a outra se caracteriza pelo en-
sino da segunda língua somente após a aquisição da primeira. Quadros (2008) 
também defende que as realidades psicossocial, cultural e linguística devem 
ser consideradas pelos profissionais ao se propor o bilinguismo. A escola deve 
estar preparada para adequar-se à realidade assumida e apresentar coerência 
diante do aluno e da sua família. Essa autora alerta, no entanto, que o domínio 
da Libras, apesar de ser essencial não garante o acesso a uma segunda lín-
gua. Segundo Quadros (2008, p. 30) 

Em algumas escolas, embora haja, o emprego da língua de sinais, as 
dificuldades em relação à língua portuguesa persistem. Na verdade, o 
domínio na L1, apesar de ser pressuposto para o ensino da L2, não pa-
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rece ser suficiente para que o processo de aquisição da L2 se concreti-
ze. Vários fatores determinam esse processo.

Na direção de entender a complexidade do ensino de Língua Portugue-
sa para surdos, e ainda versando sobre formas de se conceber o seu ensino, 
Ferreira (2010, p. 15) defende que no ensino de língua oral para surdos, o 
professor pode se fundamentar na compreensão de que para o surdo essa 
língua deve ser encarada como segunda língua. Segundo Ferreira (2010) a 
abordagem de ensino como segunda língua deve orientar a prática pedagó-
gica, norteando o tratamento dessa língua junto aos surdos de forma que se 
percebam mais facilmente as dificuldades dessa aprendizagem, tanto no seu 
registro escrito, quando na ação da leitura e compreensão dos textos. 

A par dessa discussão sobre os processos de ensino e aprendizagem 
de leitura e escrita para os surdos, Ferreira (2010) esclarece que os bloqueios 
frequentes ao escrever e a pobreza na compreensão de textos no ato de ler 
são devido à maneira como se ensina o surdo a ler e a escrever, à abordagem 
de ensino praticada, além de que as ações de ensino, muitas vezes não con-
sideram a Libras como língua de instrução. Para essa autora, “os estudos lin-
guísticos sobre as línguas de sinais e as implicações do seu uso podem sugerir 
que se repense a maneira ou métodos de ensino da língua oral” (FERREIRA, 
2010, p. 15). 

Diante disso, é relevante que tratemos a Libras como sistema linguísti-
co, comunicativo, interativo e dialógico para surdos como L1 (primeira língua) 
e para ouvintes como L2 (segunda língua) integrado à vida social e escolar, e 
a redimensionar a Língua Portuguesa como idioma escrito L2, ausente à lin-
guagem oral para surdos, e como L1 na modalidade oral/escrita para ouvintes. 

É nesse âmbito das diferenças da Libras L1 e L2 e Português L1 e L2 
na modalidade escrita que surge a necessidade de pensar uma educação 
bilíngue, apresentando-a em uma dimensão linguístico-cognitiva diferenciada 
própria aos surdos e ouvintes no processo de ensinar, aprender e usar a 
língua, e promover experiências linguísticas compartilhadas no dia a dia da 
escola entre surdos-surdos, surdos-ouvintes e ouvinte-ouvintes.

Na visão de Nunes e outros (2015), o estado indica atualmente o cami-
nho do bilinguismo, mas a prática demonstra que faltam estrutura e recursos 
disponíveis. Acrescenta ainda que novos estudos e pesquisas podem apontar 
quais políticas e propostas seriam mais adequadas para se pensar na educa-
ção do surdo, com o respeito às suas particularidades e superando o chamado 
“ouvintismo”. Trata-se de pensar coletivamente em caminhos que não menos-
prezem as restrições sociais que os surdos vivem cotidianamente, bem como a 
desumanização que surdos e ouvintes vivem por estarem privados do convívio 
e aprendizado mútuo.
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3 PROPOSTA DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE: ORGANIZAÇÃO 
ESTRUTURAL
E como pensar a educação bilíngue (Libras e Português) em um am-

biente escolar de convívio social, político e linguístico entre surdos e ouvintes? 
Quadros (2008) alerta que tem que se atentar para as culturas nas quais 

as crianças surdas estão inseridas, já que a comunidade surda apresenta cul-
tura própria que deve ser respeitada e cultivada. Ao mesmo tempo que a comu-
nidade ouvinte tem sua cultura. Por isso, para Quadros (2008) uma proposta 
puramente bilíngue não é viável. 

Uma proposta educacional, além de ser bilíngue, deve ser bicultural para 
permitir o acesso rápido e natural da criança surda à comunidade ouvin-
te e para fazer com que ela se reconheça como parte de uma comunida-
de surda (QUADROS, 2008, p. 28). 

Nessa direção, delineamos uma proposta de educação bilíngue que se 
inicia em uma sala de aula com uso da Libras como língua de instrução para o 
ensino de Libras como L1 e da Língua Portuguesa escrita como L2 para surdos 
(Planta 1), com professor de Libras, preferencialmente surdo, e outro professor 
ouvinte bilíngue Libras/Língua Portuguesa (FERNANDES, 2012). 

Planta 1 – Sala de Libras L1 e Português L2 para surdos.

1) Disposição das carteiras na sala; 2) Quadro 
branco; 3) Mesa e cadeira do professor; 4) Com-
putador de mesa/notebook; 5) Datashow; 6) 
Câmeras de vídeo para registro das atividades 
dos alunos; 7) Professor de Libras ou Professor 
ouvinte bilíngue Libras/Língua Portuguesa.

Fonte – O autor (2016).

Paralelamente ao especificado acima, é relevante também garantir o en-
sino de Língua Portuguesa como L1 e de Libras como L2 para ouvintes (Planta 
2). Para tal atividade pedagógica é relevante o professor licenciado pleno em 
Língua Portuguesa e o professor de Libras preferencialmente surdo. 

Justificam-se ouvintes em aula de Língua Portuguesa como L1 enquan-
to surdos estão na aula de Libras como L1, bem como em outro momento 
ouvintes aprendem a Libras como L2 e surdos aprendem o Português escrito 
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como L2, por respeito às questões linguísticas e culturais, com procedimentos 
didáticos específicos à natureza linguístico-cognitiva de ouvintes e surdos. 

Planta 2 – Sala de Português L1 e Libras L2 para ouvintes

1) Disposição das carteiras na sala; 2) Qua-
dro branco; 3) Mesa e cadeira do professor; 4) 
Computador de mesa/notebook; 5) Datashow;  
6) Câmeras de vídeo para registro das atividades 
dos alunos; 7) Professor de Libras ou Professor 
de Língua Portuguesa.

Fonte – O autor (2016).

Não obstante, o ensino das demais áreas do conhecimento deverá efe-
tivamente ocorrer em salas de aula inclusivas (Planta 3), tendo o professor da 
sala regular formação em nível superior e formação continuada na área da 
cultura surda, de Libras e Língua Portuguesa escrita como L2 de surdo, e ain-
da a presença de profissionais de Tradução e Interpretação da Libras-Língua 
Portuguesa. 

Planta 3 – Sala de aula inclusiva

1) Disposição das carteiras na sala; 2) Qua-
dro branco; 3) Mesa e cadeira do professor; 4) 
Computador de mesa/notebook; 5) Datashow;  
6) Câmeras de vídeo para registro das atividades 
dos alunos; 7) Professor de Libras ou Professor 
de Língua Portuguesa.

Fonte – O autor (2016).

E mais o funcionamento do Atendimento Educacional Especializado – 
Surdez (Planta 4) realizado em salas de recursos multifuncionais, que são es-
paços dentro da escola para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
para alunos surdos, atendimento esse que deve ser diário e em horário con-
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trário ao das aulas da sala regular no Atendimento Educacional Especializado 
em Libras, para o ensino de Libras e Língua Portuguesa e complementação de 
aprendizagem do aluno surdo (DAMÁZIO, 2007).

Planta 4 – Sala multifuncional de atendimento educacional especializado

1) Disposição das carteiras na sala; 2) Quadro 
branco; 3) Datashow; 4) Computador de mesa/
notebook com acesso à internet; 5) Estante com 
banco de gêneros textuais escritos, dicionários 
e gramática histórica, descritiva, pedagógica e 
normativa da Língua Portuguesa; 6) Estante com 
materiais didáticos dos termos científicos para 
estudo do conteúdo curricular; 7) Estante do 
material de diferentes conteúdos curriculares 
em Libras; 8) Professor da sala regular das ou-
tras áreas de conhecimento; 9) Professor de en-
sino de Libras do AEE; 10) Professor especializa-
do do AEE; 11) Professor de Língua Portuguesa 
para surdos do AEE; 12) Tradutores e intérpretes 
de Libras-Língua Portuguesa.

Fonte – O autor (2016).

O espaço bilíngue de surdos e ouvintes envolve práticas sociais de lei-
tura de textos em Libras e Língua Portuguesa, que constitui a socialização das 
ideias estabelecidas pelos gêneros textuais em contextos socioculturais em 
prol da ação participativa de surdos-ouvintes.

Nesse caso, é importante disseminar a Libras em monitores de vídeo 
com cardápio da merenda escolar, avisos importantes, agenda das ativida-
des da escola e, no pátio, com atividades acadêmico-científicas. E, também, a 
Língua Portuguesa escrita com recursos visuais a ela associados, como emo-
ticons, fotografias, mapas e outras formas semióticas de construção de signifi-
cados em linguagem verbal e não verbal.

Frente a essa colocação de um cenário bilíngue com profissionais mul-
tidisciplinares a desempenhar um conjunto de competências no exercício edu-
cacional de surdos e ouvintes, situa-se a necessidade de construção de uma 
proposta curricular de educação inclusiva bilíngue.

O currículo não pode ficar intacto para sempre, o mesmo tem que se 
adaptar ao tempo, ao surgimento de novidades e ao crescimento da comu-
nidade surda (SILVEIRA, 2008). Nesse sentido, propomos um currículo, um 
programa de ensino de Libras como L1 para surdos e como L2 para ouvintes. 
De acordo com Ferreira-Brito (1997) e Quadros e Karnopp (2004), a Libras é 
uma língua visual, gestual e espacial com nível fonológico, morfológico, sintá-
tico, semântico-pragmático. 
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4 PROPOSTA DE RECORTE DE CONTEÚDO PARA PROGRAMAS  
DE ENSINO
Para ilustrar os encaminhamentos dados às ações didáticas e pedagógi-

cas de ensino de língua oral para surdos e de Libras para surdos e ouvintes na 
perspectiva da Educação Bilíngue defendidas nesse estudo, desenvolvemos e 
apresentamos um programa de ensino de estudos linguísticos da Libras para 
surdos e ouvintes a seguir:

Quadro 1 – Recorte de conteúdo sobre ensino de aspectos linguísticos da Libras para 
surdos e ouvintes, disposto em formato de uma tabela composta por 4 colunas e 5 

linhas contendo a descrição de ações de níveis do sexto ao nono ano. 

Ensino 
Fundamental 

– Ciclo II
Domínio linguístico Objetivos de ensino Desempenho linguístico e 

competência comunicativa

6º ano Língua; Linguagem 
e cultura; Língua e 
sociedade; 
História da língua de 
sinais;
Libras: níveis 
linguísticos; 
Estudos fonético-
fonológicos da Libras.

Explicar a língua de sinais: 
origem, história, cultura e 
políticas.
Ensinar a estrutura e a 
organização fonético-
fonológica.
Exemplificar os processos 
e fenômenos fonológicos 
da Libras. 

Compreender a Libras 
em uma perspectiva 
estrutural, funcional e 
social.
Descrever os fenômenos 
fonológicos em contextos 
sociocomunicativos.
Pesquisar a variação 
linguística da Libras.

7º ano Estudo morfológico da 
Libras.

Explanar o fator fonológico 
em relação ao vocábulo na 
Libras.
Ensinar os elementos 
lexicais nativos e não 
nativos.
Explicar o processo de 
estrutura, formação e 
derivação dos sinais.
Exemplificar os 
neologismos e 
empréstimos lexicais em 
Libras.

Compreender a função das 
construções morfológicas 
da Libras e o sistema 
de construções de 
classificadores em gêneros 
textuais.
Analisar a formação de 
sinais em textos em Libras.
Produzir os gêneros 
textuais com uso dos 
elementos estruturantes e 
funcionais da morfologia 
da Libras.

8º ano Sintaxe espacial da 
Libras

Explicar as relações 
entre os constituintes e a 
organização na estrutura 
frasal-visual na Libras.
Descrever a sintaxe 
espacial a partir da 
combinação da fonologia, 
morfologia e semântica e a 
pragmática da Libras.
Exemplificar a sintaxe 
espacial a partir de 
gêneros textuais em 
Libras em contextos 
sociocomunicativos.

Compreender a estrutura 
das sentenças em 
Libras com base nas 
regras e combinação 
entre os constituintes 
da Libras em situações 
sociocomunicativas.
Produzir gêneros 
textuais em Libras com 
aplicação dos elementos 
morfossintáticos 
em contextos 
sociocomunicativos.
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Ensino 
Fundamental 

– Ciclo II
Domínio linguístico Objetivos de ensino Desempenho linguístico e 

competência comunicativa

9º ano Semântico-pragmático Explicar a concepção, 
objeto de estudo e 
aplicabilidade da semântica 
e pragmática da Libras.
Explanar o antônimo, 
sinônimo, polissemia, 
ambiguidade e atos de fala 
em Libras.

Compreender a 
importância da semântica 
e pragmática para 
construção de significados 
em contextos de usos da 
Libras.
Analisar a linguagem e a 
significação em gêneros 
textuais a partir dos 
aspectos semântico-
pragmáticos.
Produzir gêneros textuais 
na relação entre os signos 
linguísticos e as condições 
de uso nas práticas sociais 
da Libras.

Fonte – Cardoso Júnior (2016).

Já o ensino de Língua Portuguesa envolve desenvolver as habilidades 
linguísticas de interagir com a fala e a escrita para ouvintes como primeira 
língua, e com a escrita como segunda língua para surdos em contextos sociais 
diversificados em que prevaleça a escrita. 

De acordo com Azeredo (2008), Bechara (2009) e Marcuschi (2008) a 
Língua Portuguesa apresenta uma perspectiva social, do uso, que constitui 
ação da linguagem em contextos sociocomunicativos. Nesse sentido, e com 
base nos autores, propomos o programa de ensino de estudos de aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa para ouvintes como L1:

Quadro 2 – Recorte de conteúdo sobre ensino de aspectos linguísticos da Língua 
Portuguesa como L1 para ouvintes, disposto em formato de uma tabela composta por 4 

colunas e 5 linhas contendo a descrição de ações de níveis do sexto ao nono ano.

Ensino  
Fundamental – 

Ciclo II

Domínio  
gramatical

Domínio  
textual

Domínio 
discursivo

Domínio  
sociocultural

6o ano Fonético-fonológico 
– estudo dos sons 
da fala a partir dos 
fatores geográficos, 
históricos, sociais 
e psicológicos na 
relação língua e 
sociedade. 

Relatar/descrever 
– apresentação 
das experiências 
vividas no tempo, 
caraterização de 
objetos e pessoas 
pela percepção 
sensorial.

Ficcional e 
religioso 

Oral: fábula, 
conto, lenda, 
declamações de 
poemas, música, 
orações. 
Escrito: história 
em quadrinhos, 
fábula, mitos, 
contos, sermões, 
parábolas.
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Ensino  
Fundamental – 

Ciclo II

Domínio  
gramatical

Domínio  
textual

Domínio 
discursivo

Domínio  
sociocultural

7o ano Morfológico – 
estudo da forma, da 
função e do sentido 
no eixo sintagmático 
ou paradigmático na 
Língua Portuguesa.

Narrar – imitar 
pela criação 
com sequência e 
elementos da ação 
de personagens 
em um espaço, um 
tempo.

Lazer e 
jornalístico

Oral: fofocas, 
piadas, notícias 
e entrevistas 
televisivas, 
reportagens.
Escrito: história 
em quadrinhos, 
anúncios 
classificados, 
capa de revista, 
palavras cruzadas, 
horóscopos e 
piadas.

8o ano Sintático – estudo 
das sentenças 
linguísticas e 
estruturas dos 
enunciados para 
construção da frase 
e oração na Língua 
Portuguesa.

Argumentação – 
sustentação, tese 
e negociação de 
posição ou crítica 
social.

Jurídico e 
interpessoal

Oral: arguição, 
declarações, 
depoimentos, 
ordem de prisão.
Escrito: carta 
de reclamação, 
crônica, resenha. 

9o ano Semântico – estudo 
das significações 
das sentenças e 
enunciados da 
Língua Portuguesa. 

Exposição – 
apresentação de 
diversas formas 
dos saberes e 
vivências 

Comercial, 
saúde, 
jornalístico 

Oral: conselho 
médico, 
publicidade de TV, 
comentários de 
programas de TV.
Escrito: 
propaganda, bula 
de remédio, blog, 
entrevista de 
revista, receitas 
culinárias. 

Fonte – Cardoso Júnior (2016).

A proposta acima visa desenvolver a competência comunicativa em di-
versas situações de interação social com o uso da língua, além da capacida-
de de conhecer-refletir-usar os componentes linguísticos em textos da Língua 
Portuguesa, entender a variação linguística, bem como ler e produzir gêneros 
textuais para exercício da cidadania. 

E o ensino de Língua Portuguesa como L2 para surdos envolve um tra-
balho diferenciado, com programa de ensino de estudos da Língua Portuguesa 
L2 na modalidade escrita para surdos. A ideia é desconsiderar os estudos fo-
nético-fonológicos da Língua Portuguesa. 

A seguir, o demonstrativo da proposta de recorte de conteúdo para o 
ensino de língua oral na modalidade escrita para surdos:
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Quadro 3 – Recorte de conteúdo sobre ensino de aspectos linguísticos da Língua 
Portuguesa como L2 para surdos, disposto em formato de uma tabela composta por 4 

colunas e 5 linhas contendo a descrição de ações de níveis do sexto ao nono ano. 

Ensino 
Fundamental – 

Ciclo II

Domínio  
gramatical

Domínio  
textual

Domínio 
discursivo

Domínio 
sociocultural

6º ano Morfológico – 
estudo da forma, da 
função e do sentido 
no eixo sintagmático 
ou paradigmático na 
Língua Portuguesa.

Relatar/descrever 
– apresentação 
das experiências 
vividas no tempo, 
caraterização de 
objetos e pessoas 
pela percepção 
sensorial.

Ficcional e 
religioso 

Escrito: história 
em quadrinhos, 
fábula, mitos, 
contos, sermões, 
parábolas.

7º ano Narrar – imitar 
pela criação 
com sequência e 
elementos da ação 
de personagens 
em um espaço, um 
tempo.

Lazer e 
jornalístico

Escrito: história 
em quadrinhos, 
anúncios 
classificados, 
capa de revista, 
palavras 
cruzadas, 
horóscopos e 
piadas.

8º ano Sintático – estudo 
das sentenças 
linguísticas e 
estruturas dos 
enunciados para 
construção da frase 
e oração na Língua 
Portuguesa.

Argumentação – 
sustentação, tese 
e negociação de 
posição ou crítica 
social.

Jurídico e 
interpessoal

Escrito: carta 
de reclamação, 
crônica, resenha. 

9º ano Semântico – estudo 
das significações 
das sentenças e 
enunciados da 
Língua Portuguesa. 

Exposição – 
apresentação de 
diversas formas 
dos saberes e das 
vivências 

Comercial, 
saúde, 
jornalístico 

Escrito: 
propaganda, bula 
de remédio, blog, 
entrevista de 
revista, receitas 
culinárias. 

Fonte – Cardoso Júnior (2016).

O processo de ensino e aprendizagem de leitura e escrita da língua oral 
para surdos deve-se considerar sempre ter a Libras como língua de instrução. 
Além disso, as habilidades de ler e escrever dos surdos deverão estar ligadas 
ao domínio sociocultural de textos escritos. 

Isso significa que os surdos aprendem a realizar atividades linguísticas 
em contato com gêneros textuais escritos de acordo com o exercício social e 
cultural desempenhado pelo cidadão surdo brasileiro. Podemos relatar que a 
noção de educação bilíngue instituída pelas políticas públicas brasileiras con-
verge para questões de política linguística, e sugere uma planificação linguísti-
ca de Libras como primeira língua (L1) e português como segunda língua (L2) 
na modalidade escrita para surdos.
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Nesse sentido, o ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa como 
L1 e da Libras como L2 para ouvintes deve ser ministrada pelo professor de 
Língua Portuguesa na modalidade oral/escrita e/ou pelo professor de Libras 
surdo, respectivamente, com programas de ensino de Língua Portuguesa L1 
e Libras L2. 

E para surdos o ensino e aprendizagem da Libras como L1 e Português 
como L2 deve ser enfocado na modalidade escrita a ser ministrada por pro-
fessor de Libras, preferencialmente surdo, e/ou professor ouvinte bilíngue com 
formação em Libras e Língua Portuguesa como segunda língua para surdos. 
Esse trabalho dever ser realizado em sala de aula que tenha recursos didáticos 
relevantes para o acompanhamento e avaliação dos alunos aprendizes, e pro-
grama de ensino de Libras L1 e Língua Portuguesa L2 na modalidade escrita, 
sem o uso da linguagem oral. 

Com Ferreira (2010) defendemos que, no processo de ensino de lín-
gua oral para o surdo, a preocupação deveria centralizar-se mais na aquisição 
de conceitos e desenvolvimento do sistema semântico, processo pelo qual a 
forma seria mais facilmente apreendida pelo surdo. A parte externa de uma 
língua, que é ensinada ao surdo tem encontrado enormes bloqueios concer-
nentes ao canal comunicativo, pois muitas vezes o professor não utiliza a Li-
bras como língua de instrução. Nesse caso, o trabalho com conceitos seguido 
que elementos estruturais, mediado pela Libras, será mais compreensível para 
ele se a sua relação com o conceito (faceta interna da língua) for enfatizada 
no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa para o surdo. 

Além desses elementos acima citados, a sala de aula regular para sur-
dos e ouvintes deve contar com presença de tradutores e intérpretes de Li-
bras-Língua Portuguesa e professor com formação em nível superior e conhe-
cimentos sobre educação de surdos. A escola também deve, de acordo com a 
política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão para sur-
dos, disponibilizar Atendimento Educacional Especializado – AEE para surdos 
realizarem a complementação dos estudos das outras áreas do conhecimento.

De modo geral, não esgotamos aqui a educação bilíngue em Libras e 
Língua Portuguesa para surdos e ouvintes. As ideias abordadas são apenas 
uma forma de provocar e desmistificar a ideia de inclusão como um ato isolado 
de colocar e tirar o surdo da sala de aula e, também, situarmos o nível de com-
plexidade para compor um cenário com profissionais e recursos financeiros 
que deem conta de fato de uma nova realidade da educação bilíngue inclusiva.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos que a Lei no 10.436/02, o Decreto no 5.626/05, o documento ofi-

cial da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva e a Lei no 13.146/15 asseguram a educação bilíngue Libras e Língua 
Portuguesa para surdos e ouvintes, o Atendimento Educacional Especializado 
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para pessoas com surdez e profissionais devidamente capacitados na área 
da educação de surdos. Com base nos documentos oficiais supracitados e os 
estudos linguísticos da Libras e da Língua Portuguesa, delineamos um espaço 
físico de ensino e aprendizagem com programa de ensino de Libras e Língua 
Portuguesa que acreditamos respeitar a identidade cultural de surdos e ouvin-
tes na inclusão educacional.

Já temos a ideia de educação bilíngue para surdos e ouvintes que, ao 
longo de uma década, constitui o passo a passo lento, desolador e cheio de 
conflitos das escolas brasileiras, que discursam de forma fanática e alienada 
a ideia da inclusão de surdos, enquanto surdos abandonam a escola e seus 
ideais, seu sonho de ter uma profissão. Não é tarefa fácil rompermos com a 
tradição de uma sociedade majoritária ouvinte, que é designada como uma 
sociedade monolíngue, o que reflete na escola brasileira. Apenas sabemos 
que há direitos e deveres a serem cumpridos para a inclusão educacional de 
surdos e ouvintes em um ambiente linguístico, sociocultural e político media-
dos pelo uso da Libras e da Língua Portuguesa.

Os estudos linguísticos específicos investigando as abordagens de ensi-
no de Libras e de língua oral para o surdo tendo a Libras como língua de instru-
ção, a forma sobre como o surdo se expressa na modalidade escrita e sobre a 
forma como o surdo aprende a ler e compreender textos em Língua Portuguesa 
podem fornecer dados para que essa língua oral seja ensinada e aprendida 
pelos surdos brasileiros em contexto bilíngue que acolhe surdos e ouvintes. 

Retomando, Ferreira (2010), entendemos que esses estudos podem 
favorecer todo o processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa 
para os surdos e de Libras para surdos e ouvintes: a) explicando as regras 
gramaticais própria das duas línguas; b) documentando e difundindo a Libras 
para que ela seja aceita, ensinada e aprendida; c) elaborando material didático 
pedagógico que possibilitará um ensino sistemático tanto da Libras quanto da 
modalidade escrita da Língua Portuguesa nos aspectos da leitura e da produ-
ção de textos para o surdo.

O processo de escolarização dos surdos brasileiros se encontra em pro-
cesso de evolução, mas se esbarra na falta de profissionais surdos e ouvintes 
com formação docente inicial e continuada em Libras e Língua Portuguesa 
como segunda língua para surdos. Um profissional com esse perfil possui uma 
formação bem diferente da formação docente de Língua Portuguesa que atua 
em sala de aula comum. Nem mesmo os cursos de bacharelado e de Licencia-
tura em Letras/Libras e Letras: Libras-Língua Portuguesa parcos no Brasil não 
tem conseguido suprir essa demanda. Estes cursos, basicamente, não conse-
guem dar conta nem do quantitativo de profissionais, nem do perfil necessário 
e qualificado para se ensinar Língua Portuguesa para surdos da forma como 
se preceitua a abordagem bilíngue de ensino de língua oral para surdos e de 
Libras para surdos e ouvintes.
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Para finalizar, assumimos que, de fato, o que foi dito aqui pode ser dis-
cutível e até questionável, mas é uma discussão que nos leva a necessária 
reflexão, pela pungência e dinamicidade que o tema suscita. De todo modo, 
essa discussão apresenta o vácuo que a área de ensino de língua oral para 
surdos e de Libras para surdos e ouvintes na perspectiva bilíngue se encontra 
e aponta desdobramentos. 

Esse estudo mostrou que precisamos coletivamente – surdos e ouvintes 
estudiosos da área da educação de surdos, linguistas, docentes, comunidade 
surda e ouvinte – planejar, operacionalizar, avaliar e criar um projeto educa-
cional bilíngue que promova de fato um ensino de língua oral para o surdo, 
de Libras para surdos e ouvintes na perspectiva bilíngue, propiciando-lhe a 
inclusão em um ambiente linguístico e social de uso da Libras e da Língua 
Portuguesa. A busca é pela independência do surdo no acesso à informação 
e na construção do próprio conhecimento por meio da leitura e da escrita na/
da Língua Portuguesa em ambientes bilíngues e biculturais fomentados pelas 
boas práticas de ensino inclusivas. 
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RECURSOS DE ACESSIBILIDADE MIDIÁTICA PARA 
SURDOS NA TELEVISÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE 
DISPONIBILIDADE E PRODUÇÃO

Mariana Dézinho*

rEinalDo Dos sanTos**

1 INTRODUÇÃO
A evolução tecnológica, conferiu a sociedade atual inúmeras transforma-

ções em particular, nos dois últimos decénios. Ela se faz presente em nosso 
cotidiano, e de modo geral, todas as classes sociais tem desfrutado destas 
inovações. Por intermédio dela, podemos realizar incontáveis afazeres como: 
exames médicos aprimorados, pagamentos eletrônicos (home banking), “re-
duzir” distâncias geográficas, comércio eletrônico (e-commerce) acessar do-
cumentos e informações, trabalhar entre outros. 

Atualmente, com o amplo progresso tecnológico, as notícias afluem em 
instantes para qualquer lugar do mundo. A tecnologia se tornou em um curto 
espaço de tempo, um setor indispensável na vida do ser humano, e as trans-
formações que assistimos são no mínimo, vertiginosas. 

Inferimos a partir de tais constatações sobre a perspectiva de Silva e 
Santos (2009) que as inovações tecnológicas marcham em ritmo acelerado. 
Tal avançar tecnológico, coligado à necessidade da troca de informação, criou 
um ambiente propício para que os meios de comunicação ampliassem e to-
massem um lugar central e influente na sociedade.

A mídia segundo Brym (2006) “é um termo intercambiável para nos re-
ferirmos a transmissão da informação de uma pessoa ou grupo para outro”. É 
por meio dela que as informações chegam nas casas das pessoas através do 
rádio, televisão, internet e tantos outros meios de comunicação.

Segundo Silva e Santos (2009) a mídia vem se configurando como uma 
poderosa ferramenta formuladora e criadora de opiniões, saberes, normas, 
valores e subjetividades. Chamada e considerada o Quarto Poder, ou seja, o 
quarto maior segmento econômico do mundo, sendo a maior fonte de informa-
ção e entretenimento que a população possui.

Segundo Dézinho e Santos (2017) no que tange especificamente à tele-
visão, dados estatísticos mostram que vivemos em uma sociedade audiovisual 
e que a televisão é o aparelho que está mais presente na casa dos brasileiros 
(98% dos domicílios em zonas urbanas). A televisão ocupa ainda um importan-
te papel no desenvolvimento das crianças e dos jovens em idade escolar, já 

* Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD – MS.
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que esses passam em média pelo menos quatro horas na escola e 3,5 horas 
na frente da televisão. 

A televisão constitui hoje um dos suportes tecnológicos mais utiliza-
dos para produzir e difundir informação, entretenimento, cultura e educação 
a distância, com conteúdo direcionado à formação da cidadania, conteúdos 
de utilidade e serviços públicos. Sem dúvida, é ainda o aparato tecnológico 
que pode alcançar um maior número da população quando comparado a ou-
tros suportes, como os computadores, tablets e smartphones conectados à 
internet, entre outros. Embora esses últimos sejam de fato mais desenvolvidos 
tecnologicamente, são restritos, ainda, a uma parcela específica da população, 
o que, de certa forma, limita o alcance em termos comparativos e que acabam 
por compor uma nova parcela de excluídos, “os excluídos digitais” da socieda-
de da informação.

2 A TELEVISÃO E A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEGENDAS  
PARA SURDOS
No Brasil, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), existem 45 milhões de pessoas com deficiência, ou 
seja, quase 24% da população, sendo esta, dividida em quatro categorias: mo-
tora, visual, mental e auditiva. Conforme Maior (2010), os tipos de deficiência 
dizem respeito às alterações biológicas e suas necessidades específicas, e a 
qualquer momento, outros grupos de interesse podem demandar sua inclusão 
no rol das pessoas com deficiência. 

Para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade e possibi-
lidade de utilizar, com segurança e autonomia, espaços, mobiliários, equipa-
mentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclu-
sive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações 
abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo é necessário 
que instrumentos/ferramentas sejam disponibilizados a esta população. Para 
Sampaio (2017), “os recursos de acessibilidade foram criados para tornar os 
mais variados dispositivos, serviços e sistemas, acessíveis para pessoas com 
deficiência, principalmente as sensoriais”.

Em consonância com este processo, urge ressaltar que a acessibilida-
de fator fundamental para o exercício da cidadania, e que as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC’S) são ferramentas relevantes para supe-
ração da pseudoacessibilidade. Consideradas como meios que oportunizam 
à pessoa com deficiência a inclusão, do mesmo modo que a sua ausência 
compromete, levando-a à alienação social.

Conforme a Lei no 10.098/00, a disponibilização dos recursos de aces-
sibilidade midiática (RAM) devem culminar com a inclusão e a interação so-
ciocultural do sujeito e com a eliminação de “qualquer entrave ou obstáculo 
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 
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intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa”.  
Ainda estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da aces-
sibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, sendo uma das 
primeiras legislações que foram criadas no intuito de discutir a acessibilidade, 
principalmente no que se refere aos obstáculos e barreiras de comunicação.

Essa disposição normativa evidencia a relevância da garantia do acesso 
à informação, principalmente da pessoa com surdez. Tal pretensão encontra 
fundamento nas disposições contidas no capítulo VII do art. 19 da lei. Esse 
artigo reza que os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens adota-
rão planos de medidas técnicas cujo objetivo será permitir o uso da língua de 
sinais, ou de outra subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação 
as pessoas com surdez na forma e no prazo previsto em regulamento. 

Segundo informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2010, 9,7 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência 
auditiva, representando desta forma 5,1% da população de nosso país. Deste 
total cerca de 2 milhões possuem deficiência auditiva severa, 1,7 milhões tem 
grandes dificuldade para ouvir, 344,2 mil são surdos e 7,5 milhões possuem 
alguma dificuldade para ouvir.

Levando em consideração à comunicação como um direito fundamental, 
no ano de 2005 a ABNT, criou a norma técnica conhecida como NBR15.290 
intitulada “Acessibilidade em Comunicação na Televisão Brasileira” que come-
çou a valer a partir do dia 31 de novembro do mesmo ano, com a intenção de 
estabelecer diretrizes gerais a serem observadas para acessibilidade em co-
municação na televisão, consideradas as diversas condições de percepção e 
cognição, com ou sem a ajuda de sistema assistivo ou outro que complemente 
necessidades individuais.

Contudo, com o aumento das pesquisas sobre acessibilidade midiática e 
a preocupação da real situação que se encontram estas legendas especialmen-
te na televisão, já que não garantem a acessibilidade do sujeito surdo, restringin-
do o direito de acesso à informação comprometendo desta forma a cidadania do 
sujeito surdo foi que, no fim do ano de 2016, realizou-se uma revisão desta nor-
ma. Vale destacar que esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉNICAS NBR 15290:2005), a qual 
foi tecnicamente reformulada. Essa nova versão traz mais elementos e escla-
recimentos para produção de legendas (oculta, aberta e janela de Libras), bem 
como os princípios básicos de cada legenda, suas exceções e boas práticas.

As diretrizes desta norma, são aplicáveis a todas as emissoras e pro-
gramadoras, públicas ou privadas, em transmissões nas frequências de UHF, 
VHF, a cabo, por satélite, através de protocolo IP, bem como através dos proto-
colos e frequências específicos da TV digital. Aplica-se também aos conteúdos 
distribuídos em DVD e fitas VHS, bem como aos novos formatos de mídia e de 
transmissão que virão a ser implementados durante a vigência desta norma. 
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Por seguir o preceito do Desenho Universal (forma de conceber produ-
tos, meios de comunicação, serviços e ambientes para serem utilizados por 
todas as pessoas, o maior tempo possível, sem a necessidade de adaptação, 
beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades) a normativa teve 
como foco:

Viabilizar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente 
de idade, limitação de percepção ou cognição, o acesso à programação te-
levisiva. 

 } Dar acesso à informação e ao entretenimento proporcionados pela TV 
a pessoas com deficiência auditiva, visual ou cognitiva. 

 } Facilitar a surdos, estrangeiros residentes no país e pessoas semia-
nalfabetas a aquisição da língua portuguesa escrita.

 } Possibilitar o exercício da cidadania aos usuários da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS). 

 } Permitir a pessoas cegas ou com baixa visão o acesso às mensagens 
transmitidas de forma essencialmente visual. 

 } Permitir a pessoas que não possam ler as legendas abertas (de tra-
dução) o acesso à programação transmitida em língua estrangeira. 

 } Possibilitar o acesso à informação em áreas de uso público ou coletivo 
com alto nível de ruído (bares, aeroportos, saguão de hotéis etc.).

 } Desenvolver a comunicação, assegurando os direitos do cidadão es-
tabelecidos pela Constituição Federal.

No que se refere a acessibilidade para os surdos, discussão principal 
deste trabalho, esta normativa trouxe como “solução” para suprir essa barreira 
comunicacional, três tipos de legendas: a legenda aberta, o closed caption 
(CC), e a janela de Libras. 

A legenda aberta (subtitling): É previamente integrada à imagem, com 
exibição incondicional, sendo utilizada para exibição da tradução de língua es-
trangeira, transcrição de trechos com deficiência de clareza e para transcrição 
de programas onde haja demanda legal para a aplicação desse recurso.

Closed caption (CC): Legenda concebida originalmente para surdos e 
que por cumprimento da normativa deve estar presente em toda a programa-
ção televisiva, é um recurso que aparece opcionalmente na tela do televisor, 
a partir do acionamento do dispositivo decodificador, interno ou periférico. Dis-
ponível somente em televisores que possuam decodificador. Concebida origi-
nalmente para surdos.

E por fim, a janela de LIBRAS: Espaço delimitado no vídeo onde as 
informações veiculadas na língua portuguesa são interpretadas para a língua 
brasileira de sinais.

Aliado nesta tarefa de suprir essa barreira comunicacional, a Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), elaborou uma norma-



169

tiva que obriga a cada geradora inserir suas legendas, dando um prazo de 
implantação, neste caso o closed caption, conforme Quadro abaixo:

Quadro 1 – Prazo para implementação no Closed Caption na TV brasileira

Tempo de programa com 
recurso

Horário compreendido entre 
(diários)

Prazo máximo para 
implantação

2 horas 1h (8h às 14h) 
1h (20h às 2h)

Junho de 2008

4 horas 2h (8h às 14h)
2h (18h às 2h)

Junho de 2009

6 horas 3h (8h às 14h)
3h (18h às 2h)

Junho de 2010

8 horas 4h (8h às 14h)
4h (18h às 2h)

Junho de 2011

12 horas 6h (6 h às 14h)
6h (18h às 2h)

Junho de 2012 – opção 1

112 horas semanais Da programação total, sendo 
máximo de 2h diárias entre 2h e 
6h (madrugada)

Junho de 2012 – opção 2

16 horas Entre 6h e 2h Abril de 2014

20 horas Da programação total Abril de 2015

24 horas Programação total Junho de 2017

Fonte – Cartilha ABERT: recursos de acessibilidade midiática.  
Legenda: Quadro formado por três colunas e dez linhas,  

contendo informações sobre tempo, horários e prazo máximo  
para implementação do closed caption na televisão brasileira.

Os estudos realizados até agora por Reichert (2006), Dézinho (2016), 
Sampaio (2017) e Nascimento (2013) indicam a existência de problemas rela-
cionados as limitações técnicas das legendas. Embora haja diferentes formas de 
legenda disponíveis no mercado midiático, algumas delas raramente são dispo-
nibilizadas, outras apresentam formatos distintos, o que dificulta a compreensão 
da mensagem. Indubitavelmente é necessária uma maior fiscalização pelos ór-
gãos públicos ou reguladores na questão da formatação dessa ferramenta, para 
que possa ser de fato um recurso de acessibilidade para seus usuários.

A legenda é uma ferramenta crucial para a promoção de acessibilidade. 
Neves (2005) relata que a legenda permite uma maior igualdade de circuns-
tâncias no acesso ao texto audiovisual televisivo por parte de pessoas com 
surdez ou com dificuldades na compreensão do texto audiovisual por razões 
cognitivas, sensoriais ou de outra natureza. Expõe ainda que a legenda reforça 
conhecimentos linguísticos (vocabulário, estrutura sintática e valor semântico), 
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além de oferecer oportunidades de enriquecimento cultural e linguístico para 
todos os níveis. 

É fundamental ter em mente que pessoas com surdez, e muito 
particularmente aquelas que ficam surdas antes de adquirir uma língua 
oral (surdez pré-linguística), ou que não dominam a língua gestual, 
revelam lacunas linguísticas que se refletem numa leitura mais lenta 
e numa maior dificuldade na interpretação do texto escrito. Uma vez 
que a legendagem apresenta texto fragmentado, condicionado pela 
velocidade e ritmo do texto audiovisual, este exige um grande esforço 
de leitura seletiva e de memória (NEVES, 2005, p. 10).

Neves (2005) descreve que os direitos dos surdos são negados quando 
as ofertas dos recursos são insuficientes ou de baixa qualidade. Para ele, 
oferecer esses conteúdos em formatos alternativos é reconhecer a existência 
de um público com necessidades e demonstrar respeito à diferença e à 
legislação que luta por um padrão elevado de qualidade; ganha força uma 
ação gota a gota de longa duração. 

Nascimento (2013) evidencia que, para garantir a oferta de qualidade 
dos recursos de acessibilidade midiática, é necessária a divulgação do conhe-
cimento prático para as emissoras de televisão como ações positivas para a 
acessibilidade nos meios de comunicação. Fundamental, portanto, é a divulga-
ção ostensiva desse processo por meio do qual se garantirá que as pessoas 
com surdez tenham mais acesso às informações, à cultura e à educação. 

3 A RESPONSABILIDADE DOS EMISSORES QUANTO A OFERTA DA 
LEGENDA CC
Sabe-se que hoje em nosso país a produção de legenda oculta (CC) é 

realizada por empresas terceirizadas, ou seja, cada emissora contrata a em-
presa desejada para realizar a produção das legendas sejam elas ao vivo, 
pré-gravadas ou gravada de toda a programação transmitida, uma vez que já 
extinguiu o prazo máximo para que toda a programação disponibilize este tipo 
de acessibilidade na televisão.

Para a produção desta legenda é preciso contar com o trabalho de um 
estenotipista que segundo Brito (2015, p. 21) é um profissional especializado 
que digita as palavras na velocidade em que as ouve, utilizando símbolos foné-
ticos em um equipamento com teclado especial (estenótipo), conectado a um 
computador, que utilizando um dicionário específico converte as sequências de 
símbolos em palavras.

Araújo (2002) ressalta que o teclado do estenótipo é muito diferente dos 
normais e segue um padrão regido pela fonética aproximada das palavras, e 
não por sua ortografia. Quando o profissional digita os fonemas, um programa 
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de computador procura a palavra mais semelhante num dicionário pré-esta-
belecido. Esta técnica diminui o tempo de processo de criação da legenda, 
entretanto, pode ocasionar erros, pela alta velocidade de digitação do esteno-
tipista. O autor ainda afirma que, como o processo é baseado na fonética das 
palavras, o computador pode reconhecer alguma palavra que não foi realmen-
te dita durante o programa. 

Além das questões técnicas de produção do closed caption ainda existe 
uma dificuldade no campo da mão de obra. Em consonância com este proces-
so Brito (2015, p.21) relata que um curso de formação profissional em esteno-
tipia dura de seis meses a um ano, mas normalmente são necessários pelo 
menos dois anos de prática para obter a velocidade necessária para legenda-
gem ao vivo. É uma mão-de-obra relativamente cara, escassa e difícil de repor.

Por questões de saúde, o máximo que um estenotipista deve ficar digi-
tando ininterruptamente são duas horas – ainda assim, pela demanda de 
profissionais, alguns chegam a passar 8 horas na frente da maquininha. 
Há cursos abertos, mas apenas 400 profissionais desses no Brasil. De-
pois de um ano, já é possível fazer as legendas com certa rapidez, mas 
é necessário pelo menos mais dois anos de prática para que seja capaz 
de fazer isso ao vivo (SANTANA, 2012, p. 1).

Um dos obstáculos ainda a ser enfrentado é a maximização da taxa de 
acertos do closed caption, primeiro para cumprir com suas obrigações legais, 
e para que seus usuários consigam realmente compreender a mensagem vei-
culada, uma vez que, apenas um erro é o bastante para modificar demasiada-
mente uma informação. Para Brito (2015, p.21) o maior desafio está na produ-
ção de legendas ocultas ao vivo, sobretudo quando há fala espontânea (sem 
que haja um texto pré-definido em roteiro). Essa situação ocorre com bastante 
frequência na programação televisiva: programas de entrevistas, auditório, re-
ligiosos, variedades, reality shows etc.

Visando solucionar as dificuldades monetárias e laborais que envolvem 
a produção de legenda por estenotipia, uma vez que os custos para a produ-
ção são altos e existem poucos profissionais no mercado, estão aumentando 
as discussões para a produção de legendas por reconhecimento automático 
de voz (RAV).

Brito (2015, p. 22) define o reconhecimento automático de voz como um 
processo de conversão do sinal acústico da voz em uma transcrição textual 
correspondente. Um sistema que implemente tal processo inclui a captação do 
sinal de voz, sua digitalização, processamento digital de sinais e modelos esta-
tísticos. Entretanto falta opções satisfatórias de sistemas comerciais atuais de 
reconhecimento automático de voz em português para a aplicação na geração 
de legenda oculta ao vivo.
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Observa-se que a dificuldade quanto a produção do CC no que tange 
a estenotipia está ligada ao fator humano e o contratempo relacionada ao re-
conhecimento de voz está ligado ao sistema computacional. Todavia as em-
presas são obrigadas atualmente a disponibilizar este recurso em 100% da 
programação.

Tais exigências afetam todas as emissoras de televisão do Brasil, inde-
pendente do porte. Mesmo as retransmissoras ou afiliadas das redes 
de televisão localizadas em cidades de pequeno e médio porte deve-
rão veicular legendas ocultas para sua programação e comercialização, 
inclusive local, atendendo os requisitos técnicos especificados. O des-
cumprimento das disposições da norma sujeita as emissoras ou retrans-
missoras às penalidades prescritas no Código Brasileiro de Telecomuni-
cações (BRITO, 2015, p. 21).

Sob esta perspectiva a Portaria no 310 de 27 de junho de 2006 que trata 
sobre os recursos de acessibilidade, para pessoas com deficiência, na progra-
mação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retrans-
missão de televisão traz em no item 10 as responsabilidades das empresas no 
que tange à acessibilidade.

10.1. As emissoras de radiodifusão de sons e imagens e as retrans-
missoras de televisão são responsáveis pela produção e veiculação 
dos recursos de acessibilidade definidos no subitem 5.1 em todos os 
programas dos quais sejam detentoras dos direitos autorais.
10.2. Cabe a cada pessoa jurídica detentora de concessão para execu-
tar o serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens e permissão ou au-
torização para executar o serviço de retransmissão de televisão, a in-
transferível e exclusiva responsabilidade pela implementação dos meios 
necessários para que a programação veiculada contenha os recursos de 
acessibilidade previstos nesta Norma.

No que se refere ao descumprimento das normas, ou seja, a não ade-
quação das condições propostas, as empresas podem sofre as seguintes pe-
nalidades como:

11.1. O descumprimento das disposições contidas nesta norma sujeita as 
pessoas jurídicas que detenham concessão ou autorização para explorar 
o serviço de radiodifusão de sons e imagens e as pessoas jurídicas que 
detenham permissão ou autorização para explorar o serviço de retrans-
missão de televisão, ancilar ao serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
às penalidades prescritas no Código Brasileiro de Telecomunicações.
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11.2. A pena será imposta de acordo com a infração cometida, conside-
rados os seguintes fatores:
a) gravidade da falta;
b) antecedentes da entidade faltosa; e
c) reincidência específica.
11.3. Antes de decidir pela aplicação de qualquer penalidade, o Ministério 
das Comunicações notificará a interessada para exercer o direito de defesa, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da notificação.
11.4. A repetição da falta, no período decorrido entre o recebimento da 
notificação e a tomada de decisão, será considerada como reincidência.

Desta forma é indispensável que as emissoras de televisão sejam mais 
cautelosas ao contratarem as empresas que produzem esta legenda, e que re-
flitam sobre a importância de exibir sua programação em formatos que possam 
atender seus telespectadores no mesmo nível de equidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nossa sociedade experiência a tecnologia a todo instante, e à medi-

da que a sociedade se desenvolve, novos meios de comunicação vão sendo 
criados. Nesta perspectiva, a informação torna-se primordial para a vida do 
ser humano. Entretanto, existe a necessidade de que essa informação seja 
recebida de forma equivalente a todos os indivíduos.

Apesar disso, sabe-se que uma das maiores dificuldades das pessoas 
com surdez, ainda é a acessibilidade comunicacional, que pode ser conside-
rada como um conjunto de medidas para que as pessoas com deficiência mo-
mentânea ou permanente consigam ultrapassar qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pes-
soa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, 
à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à infor-
mação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 

Isto posto para que todos tenham acesso é preciso dar condições 
possíveis para que a cidadania não seja bloqueada. E tentando dar este 
acesso, a sociedade desenvolve recursos como exemplo de promoção, neste 
caso específico as legendas, entretanto, estão timidamente disponíveis o 
que compromete a cidadania. Mas para avançar nesta questão não basta 
disponibilizar, é necessário ter mais e com qualidade. 

Receber informações é condição básica para o exercício da cidadania e 
estar informado é um direito de todo cidadão. O acesso a todo tipo de informa-
ção é um direito inerente a conjunção de vida em sociedade. É indispensável a 
cobrança pela melhora da qualidade das legendas e sua fiscalização.

 No que tange à disponibilidade da ferramenta legendas, percebemos 
que a televisão continua restringindo o direito de acesso à informação com-
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prometendo desta forma a cidadania destes sujeitos de dela fazem uso. É 
preciso lembrar que a legenda não favorece somente a surdos e/ou pessoas 
com deficiência auditiva, a legenda auxilia pessoas ensurdecidas, idosos e 
até mesmo ouvintes que optam pela legenda ao invés do áudio. Ela não se 
restringe ao uso por um grupo social, mas sim facilita o entendimento a toda 
a sociedade que dela necessitar.

Acredita-se que quanto mais telespectadores conhecerem as legendas 
e sua atual situação, mais força terão para cobrar do poder público e das emis-
soras por mudanças. Acredita-se que por meio do empoderamento dos sujei-
tos surdos, é criado espaço para discussão da temática, levando assim a uma 
maior conscientização sobre seus direitos sociais civis. 

Se não nos encontramos em um Estado democrático de direito, que é a 
fonte do empoderamento do indivíduo sem espaço para a expressão de opi-
nião, a tendência é surgir um processo de coerção dos direitos. Para que haja 
uma promoção de participação política e social, é indispensável o processo de 
empoderamento, que possibilita a emancipação do indivíduo, aumentando sua 
autonomia e liberdade.
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ESCOLARIZAÇÃO, AQUISIÇÃO DE LÍNGUA E A LIBRAS 
COMO LÍNGUA DE INSTRUÇÃO: CONTEXTO DAS 
CRIANÇAS SURDAS E A EDUCAÇÃO BILÍNGUE*

lucas floriano DE olivEira**

1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
A condição de ser surdo suscita a observação na sua especificidade lin-

guística, sendo que as ações de escolarização desse alunado tem se tornado 
uma responsabilidade dos educadores e da escola em que está incluído. Neste 
capítulo, são apresentados pesquisas e argumentos que visam provocar uma 
reflexão sobre a importância das línguas que influenciam a vida de pessoas 
surdas brasileiras. Trata-se da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da Língua 
Portuguesa, que são meios de comunicação dos indivíduos surdos residentes 
no Brasil. 

A partir de reflexões e relatos serão explicitadas questões envolvendo 
aquisição de línguas, a importância da Libras e do ensino de Língua Portugue-
sa para surdos tendo a Libras como língua de instrução. Além disso, tratare-
mos também sobre a abordagem bilíngue e sua contribuição no processo de 
escolarização dos surdos. Aqui foram apresentados os resultados de nossas 
leituras e reflexões em torno desse tema. 

Trata-se de uma pesquisa teórica e bibliográfica, com estudos de pes-
quisadores da área da Educação de surdos, da Libras e da linguística aplicada, 
tais como Fernandes e Correia (2015), Goldfeld (2002), Kleiman (1998), Perlin 
(2015), Quadros e Schmiedt (2006), Rojo (1998) e Skliar (2015) dentre outros, 
que contribuíram para esclarecer sobre a aquisição de línguas pelos surdos e 
nos orientar a refletirmos sobre a relevância de serem letrados. 

Esses autores argumentam sobre o papel fundamental da Libras como 
língua de instrução nos processos de ensino e aprendizagem do aluno surdo, 
além da sua da aquisição como primeira língua por surdos. Eles defendem 
também que esse idioma deve ser a língua de instrução que auxilia esses 
aprendizes surdos na prática de leitura e escrita da Língua Portuguesa. A partir 
desse aporte teórico apresentamos nossas reflexões a respeito da importância 
das línguas que atualmente operam no letramento do surdo.

Dessa forma, para que seja ciente qual caminho seria o melhor para a 
escolarização do sujeito surdo é necessário abordar alguns aspectos da Li-

* Esse texto é uma versão atualizada do trabalho intitulado: Tecnologias na educação de surdos: 
ensino de libras e língua portuguesa como L2 apresentado e publicado nos anais do VIII SIELP 
– Simpósio Internacional de Ensino da Língua Portuguesa ocorrido na Universidade Federal de 
Uberlândia em novembro 2019.

** Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
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bras, a fim de que o leitor possa compreendê-la melhor, bem como o seu sta-
tus de segunda língua oficial do Brasil. Pesquisas sobre a Língua Portuguesa 
como L2 para surdos também são relevantes, visto que mostrarão que muitos 
desses estudantes não adquirem essa língua da mesma forma que aprendizes 
ouvintes. 

Em relação ao ensino de línguas, alguns esclarecimentos sobre lingua-
gem e linguística poderão auxiliar o leitor a respeito do processo de desen-
volvimento linguístico do ser humano e do domínio de uma ou mais línguas. 
Existem questionamentos sobre a Libras ser ou não a principal língua de esco-
larização do aluno surdo, sobre a questão de o Português ser ou não ensinado 
primeiro, por ser a língua majoritária do Brasil e até sobre, se as duas línguas 
mencionadas devem ou não ser ensinadas simultaneamente, de forma bilín-
gue, tendo a Libras como primeira língua e língua de instrução e o Português 
na modalidade escrita.

Há de se questionar inclusive se deve aprender apenas uma das duas 
línguas, ou só Libras ou apenas o Português. Nesse caso, considerando que o 
surdo carece de ter em seu processo de comunicação pessoas surdas e ouvin-
tes e ainda considerando o fato de o conhecimento ser disponibilizado para a 
sociedade praticamente pela Língua Portuguesa, entende-se que um processo 
de letramento do aluno surdo no âmbito monolíngue, pode prejudicar tanto a 
sua aprendizagem como a sua aquisição de língua. 

Se na escola inclusiva a língua de instrução for a língua portuguesa prin-
cipalmente na modalidade oral, o surdo se não tiver a mediação da Libras, não 
terá acesso ao conhecimento veiculado na sala de aula pelo professor, como 
será explicado melhor. No caso de o surdo ser sinalizante, ou seja, não é ora-
lizado e nasceu surdo, por exemplo, entende-se que a escola inclusiva falha 
em atender a necessidade linguística do surdo e que, portanto, não propicia 
condições de acessibilidade pela Libras (intérprete, atendimento educacional 
especializado), o que dificulta o alcance de resultados positivos. 

Nesse contexto monolíngue da Língua Portuguesa, o processo de le-
tramento do surdo ficará totalmente prejudicado, culminando o insucesso do 
aluno surdo em termos de aprendizagem e acesso ao conhecimento. Essas 
reflexões são fundamentais para que se propicie melhor a aquisição dessas 
duas línguas para os sujeitos surdos, tendo em consideração que são línguas 
oficiais no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais e o Português. 

2 O CONTEXTO DA LINGUAGEM E A LÍNGUA BRASILEIRA DE 
SINAIS COMO PRIMEIRA LÍNGUA PARA OS SURDOS 
Nesta seção, o tema principal do assunto é a Libras. Felipe (2001) define 

que essa é uma sigla referente à Língua Brasileira de Sinais, que é utilizada 
pela comunidade surda brasileira. Por esse motivo, a autora torna explícito ser 
uma língua utilizada por uma minoria. 
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Para compreender a razão da Libras ser notada como a principal língua 
utilizada pelos surdos, é necessário ter ciência do papel da linguagem nas in-
terações sociais. Lyons (1987) elucidou que os linguistas priorizam os estudos 
das línguas como fundamento para a interação social. Isso remete à reflexão 
que as línguas são utilizadas para a interação humana, com o propósito de 
comunicação. Rojo (1998) exemplifica que na interação entre um adulto e uma 
criança, a comunicação pode ser por meio da linguagem oral ou escrita. Klei-
man (1998) desvenda que a linguística aplicada estuda a aprendizagem pela 
interação.

Assim, não é diferente com as pessoas surdas que também utilizam a 
Libras para comunicarem-se e interagirem. Para aqueles que não possuem 
nenhuma informação sobre a Língua Brasileira de Sinais, irá surpreender-se 
ao descobrir de que ela foi reconhecida e regulamentada como língua no Brasil 
no ano de 2002, por intermédio da Lei no 10.436. 

Felipe (2001) reforça o que os demais autores pesquisaram sobre a mo-
dalidade que a Libras se encaixa, ou seja, gestual-visual. Isso quer dizer que 
ao se comunicar nessa língua, o usuário utiliza as mãos para auto expressar-
-se, enquanto o receptor capta a mensagem por meio da visão. Há também 
o aspecto linguístico retratado por Ferreira (2010), em que se encontram a 
fonologia, a morfossintaxe, a semântica e a pragmática, na esfera estrutural. 

A Libras está organizada por intermédio de cinco parâmetros: configu-
ração de mãos, ponto de articulação, movimento, orientação de mãos e ex-
pressões faciais1.*** Constata-se que o idioma Libras tem uma estrutura própria 
organizada e que para se comunicar, seus utentes não devem utilizar sinais 
que estejam em desacordo com a sua gramática, para evitar desentendimen-
tos quanto ao sentido das mensagens. 

No que se refere à estrutura gramatical apontada por Ferreira (2010), 
Quadros e Karnopp (2004) descrevem cada uma delas detalhadamente em 
seus níveis linguísticos tais como a fonologia, a morfossintaxe, a semântica e 
a pragmática, demonstrando o funcionamento da língua2.**** Dessa forma, sendo 
um idioma gestual-visual, está interligado ao que expressa a Lei no 10.436/02 
como “a forma de comunicação e expressão” da comunidade surda brasileira 
e enfatiza o destaque da Libras como um “sistema linguístico de natureza visu-
al-motora”, confirmando que a Libras é uma língua natural e gestual-visual, o 
que a torna identificável aos indivíduos com surdez. 

Nesse sentido, defensores da abordagem bilíngue na aquisição de lín-
guas pelos surdos argumentam sobre a relevância de adquirir a Língua Brasi-
leira de Sinais pelas crianças surdas desde os anos iniciais de vida, como sua 

1
*** Para maiores detalhes sobre os cinco parâmetros, consultar o livro de Ferreira (2010).

2
**** Para maiores detalhes sobre a estrutura gramatical da Libras, consultar o livro de Quadros e Kar-

nopp (2004).
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língua materna ou primeira língua (L1) enquanto a Língua Portuguesa será a 
L2 delas. Essa explicação, sob a perspectiva de Fernandes e Correia (2015) 
tem a ver com suas pesquisas sobre aquisição de língua e atestam que ao 
adquirir um idioma de acordo com sua especificidade, o caso da língua visual-
-gestual para o surdo, o sujeito surdo não apenas torna-se apto a comunicar-
-se, como também melhora o seu desenvolvimento cognitivo. 

Na opinião dos autores: 

Apenas o domínio de uma língua adquirida em sua totalidade e fluência 
permite ao ser humano a captação dos signos, a produção de novos 
signos, da combinação entre signos e novos sentidos para os signos em 
jogo, não apenas no processo de comunicação como no processo cog-
nitivo (FERNANDES; CORREIA, 2015, p. 19).

Evidencia-se que os surdos devem adquirir a Libras como L1 desde 
criança dada a sua condição gestual-visual de se comunicar. Dessa forma, 
para alcançarem o domínio e a fluência não somente no sentido de se co-
municarem, os surdos podem se expressar, exprimirem seus pensamentos, 
ideias, formularem novas opiniões e pontos de vista a respeito de suas visões 
de mundo. Quanto à aquisição de línguas por crianças, Fernandes e Correia 
(2015) expõem um argumento pertinente e discorrem sobre o fenômeno ao 
compararem a ocorrência em ouvintes e surdos: 

O fato de crianças ouvintes não desenvolverem a língua de sinais após 
o balbucio se deve apenas ao fato de não estarem expostas a ela (bem 
como crianças brasileiras desenvolverem a aquisição do português e 
não do inglês, se não estiverem expostas a essa língua, por exemplo). 
Do mesmo modo, o fato de crianças surdas não desenvolverem a lín-
gua oral-auditiva após o balbucio se deve ao fato de não estarem ex-
postas a ela, naturalmente, por causa da surdez (FERNANDES; COR-
REIA, 2015, p. 19).

Dessa forma, fica explícito que os surdos não adquirem o Português na 
infância devido à sua característica e que deveriam estar em contato com a 
Libras naturalmente, para que não estejam desprovidos de língua e não se-
jam cognitivamente prejudicados. Nesse ínterim, Goldfeld (2002) torna visível 
a relevância da conquista da Língua Brasileira de Sinais pela criança surda o 
quanto antes, afirmando que a ausência de alguma língua a danifica durante 
a aprendizagem, da seguinte maneira: ao obter sua primeira língua de forma 
tardia, o indivíduo encontra dificuldades de comunicação e interação social, 
torna-se mais propenso ao isolamento, manifesta limitações de compreensão 
e inquietação diante de uma comunicação fluente.
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Desse modo, Silva (2015) nos diz que a proposta bilíngue para surdos 
tem a intenção de aprimoramento das suas habilidades por meio da língua de 
sinais como L1 e da oral como L2, respeitando-os e a maneira de se expres-
sarem. Nesse caso, todos os ensinamentos para os surdos devem ter a Libras 
como língua de instrução, ou seja, o processo de escolarização do surdo todo 
deve ser feito pela Libras. A autora esclarece que para os profissionais do 
bilinguismo, o aluno surdo necessita ser livre para expor seus pensamentos: 
“assim, o surdo deve ser capaz de usar o meio de expressão que seja adequa-
do à situação e com o qual ele se sinta mais confortável” (SILVA, 2015, p. 42).

Sobre essa perspectiva, a mesma pesquisadora mostra em sua opinião 
algo que vai além da educação de surdos:

Assim sendo, entendo que um ponto forte da criança surda é, sem dúvi-
da, a sua capacidade de desenvolver a língua de sinais da comunidade 
em que está inserida, não só porque tem maior predisposição para o 
processamento visual, mas principalmente porque é nessa língua que as 
interações, a comunicação pode acontecer (SILVA, 2015, p. 49). 

Esse pensamento da escritora mencionada de que o desenvolvimento 
da língua de sinais pela criança surda auxilia na interação dela está de acordo 
com o do linguista Lyons (1987) sobre o papel da língua como foco interativo. 
Dessa maneira, tanto Silva (2015) quanto Lyons (1987) priorizam a aquisição 
de L1 observando a necessidade humana de comunicação, o que significa 
que a escolarização fica em segundo plano, ou seja, o ideal é que primeiro o 
indivíduo consiga comunicar-se e posteriormente ingresse na escola. Isso vale 
tanto para ouvintes quanto para surdos.

No que se refere à comunicação e à interação de crianças surdas, exis-
tem muitas delas que são filhas de pais ouvintes. Sobre essa situação, Pereira 
(2015) enfatiza que as famílias ouvintes desconhecem a língua de sinais e 
que a língua oral é inatingível pelas crianças surdas. Segundo a autora, con-
sequentemente, tais crianças ficam sem nenhuma língua até atingirem a idade 
escolar, desenvolvendo a linguagem gestual para se comunicarem com suas 
famílias. Porém, em sua pesquisa, Pereira (2015) menciona o fato de que as 
mães ouvintes não aprenderam a língua de sinais e prestigiavam a língua oral.

Santana (2007) relata que em seu atendimento como fonoaudióloga, as 
mães de crianças surdas que participaram de sua pesquisa justificaram sua 
preferência pela língua oral como sendo “preocupação de que seus filhos não 
se adaptem ao mundo ouvinte”. Apenas uma mãe de criança surda relatou 
que preferiu aprender a língua de sinais para se comunicar com a filha surda e 
disse que essa experiência auxiliou bastante na compreensão da criança e na 
captação de sentidos durante a conversa e isso trouxe alívio para essa mãe e 
evitou a aquisição tardia de uma língua.
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Pelo fato da linguagem gestual ser de modalidade gestual-visual e, por 
vezes, também ser desconhecida pelos pais ouvintes, Pereira (2015) salienta 
que a aquisição da Libras só acontece de fato mediante a interação da criança 
surda com um adulto surdo sinalizante. A autora ainda pondera que a eficiência 
em adquirir o idioma está na exposição ao diálogo entre ambos. Denota-se 
aqui, a pungente necessidade de os pais ouvintes de filhos surdos também 
aprenderem a Libras, sob pena de não conseguirem se comunicar com os fi-
lhos e evitarem que a criança fique prejudicada por não poderem se expressar. 

Outro pesquisador da área da surdez, Skliar (2015), comenta que é pela 
interação cotidiana com a comunidade surda que as crianças surdas adquirem 
a língua de sinais como uma língua natural. Tal definição de língua natural é 
exposta pelo autor da seguinte forma:

Língua natural, aqui, deve ser entendida como uma língua que foi criada 
e é utilizada por uma comunidade específica de usuários, que se trans-
mite de geração em geração, e que muda tanto estrutural como funcio-
nalmente com o passar do tempo (SKLIAR, 2015, p. 27).

Assim, fica evidente que, para que o surdo obtenha uma língua de ma-
neira plena e eficiente, deve-se manter o contato com uma comunidade lin-
guística e desde pequeno. Resta claro que o surdo necessita de um idioma 
visual, para que a aprendizagem ocorra naturalmente. Por esses fatores é que 
Skliar e outros pesquisadores que foram abordados anteriormente ressaltam 
a relevância da língua de sinais para surdos, inclusive da Libras no caso dos 
brasileiros. Sendo assim, é fundamental para o desenvolvimento da linguagem 
do surdo que as situações pedagógicas de escolarização devam ser realizadas 
tendo a Libras como língua de instrução. Essa prática aumenta as experiências 
e contatos dos surdos com a própria língua, além de valorizar e reafirmar sua 
identidade e cultura.

O próximo tema a ser discutido será em relação ao aprendizado do Por-
tuguês pelos surdos. Informes relacionados ao ouvintismo3

***** se inserem nesse 
contexto, com a finalidade de provocar reflexões sobre o letramento do aluno 
surdo e proporcionar um olhar diferenciado.

3 LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS SURDOS: UMA REALIDADE A 
SER TRANSFORMADA
Neste tema, são evidenciadas experiências de profissionais que traba-

lham ou pesquisam sobre o uso do Português pelos surdos. Diversas opiniões 

3
***** Na concepção de Skliar (2015, p. 21), o ouvintismo é caracterizado como uma imagem do ouvinte 

sobre os surdos, em que devem se comportar como ouvinte, sendo o sujeito inferiorizado caso 
fracasse em sua tarefa. 
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que serão demonstradas aqui visam proporcionar uma reflexão quanto ao en-
sino/aprendizagem de uma língua oral ao/pelo aluno surdo. 

A despeito da proposta bilíngue de que os surdos adquiram a Libras 
como L1, esse direito não é garantido a todos. A prioridade é da Língua Portu-
guesa, que é imposta pelas escolas inclusivas de métodos oralistas.

Tendo em vista a realidade da dificuldade de aquisição da Língua Portu-
guesa pelos surdos, isso acaba refletindo muito negativamente em toda a sua 
escolarização:

A falta de compreensão e de produção dos significados da língua oral, o 
analfabetismo massivo, a mínima proporção de surdos que têm acesso 
a estudos de Ensino Superior, a falta de qualificação profissional para 
o trabalho etc., foram e são motivos para três tipos de justificações im-
próprias sobre o fracasso na educação de surdos. Em primeiro lugar, 
está a atribuição aos surdos do fracasso – fracasso, então, da surdez, 
dos dons biológicos naturais. Em segundo lugar, está a culpabilização 
aos professores ouvintes por esse fracasso. Em terceiro lugar, está a 
localização do fracasso nas limitações dos métodos de ensino – o que 
reforça a necessidade de purifica-los, de sistematiza-lo ainda mais, de 
torna-los mais rigorosos e impiedosos com relação aos surdos (SKLIAR, 
2015, p. 18).

O argumento apontado acima discursa sobre as causas do fracasso es-
colar dos surdos, pela falta de domínio da língua oral, como se a surdez fosse a 
grande culpada das barreiras de educação de surdos. É por causa dela que os 
surdos não conseguem entender o Português, que não sabem ler e escrever 
corretamente, que os professores ouvintes não conseguem ensiná-los e que 
precisam mudar de metodologia. Será mesmo tudo culpa do surdo?

Se a surdez realmente fosse o motivo de derrota para os surdos, não 
haveriam os que conseguiram concluir um curso de Ensino Superior ou tive-
ram uma boa qualificação profissional, como consta na citação do Skliar em 
cima. Conforme o referido autor, suas pesquisas atestam que o ponto de vista 
dos surdos quanto ao insucesso é notado pela ausência da língua de sinais 
e do contato com outros surdos. Quanto aos professores ouvintes, a queixa é 
quanto à própria formação.

Dessa forma, torna-se explícito aqui que os surdos necessitam da Li-
bras na atribuição de sentidos e o contato com outros semelhantes favorece 
o comando dessa língua. No caso dos professores ouvintes, apenas a própria 
formação não favorece o aprendizado do Português pelos alunos surdos, caso 
também não saibam o idioma dos seus estudantes mais árdua será a tarefa 
de ensiná-los. Diferenças no uso de uma língua oral por uma pessoa ouvinte e 
uma surda podem ser percebidas uma vez que:
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As pessoas ouvintes demonstram o funcionamento normal da audição 
pela habilidade nos atos de ouvir e do falar. As pessoas surdas, cujos 
problemas com a parte fisiológica resultam numa dificuldade com o falar 
e o ouvir, evidenciam-se, em relação à norma, por uma fala truncada, de 
difícil compreensão e um suporte gestual acentuado no ato da comuni-
cação. Aquele que não ouve tão bem, ou não percebe algumas mani-
festações sonoras na medida em que deveria, via de regra, passa a ser 
distinguido como alguém com uma perda, com uma carência, com uma 
falta de, com uma deficiência, e também como uma pessoa portadora de 
uma especialidade (LULKIN, 2015, p. 40).

Essas divergências demonstradas no argumento de Lulkin (2015), 
mostram que a comunicação na língua oral entre surdos e ouvintes não é da 
mesma maneira, ou seja, o sujeito desprovido de audição não obtém a língua 
falada da mesma forma que o ouvinte. 

Conforme Lulkin (2015), o ouvintismo dominou o mundo a partir do con-
gresso de Milão em 18804

****** e contribuiu para a imposição da língua oral aos sur-
dos e a desvalorização das línguas de sinais. Como consequência disso, a sur-
dez transformou-se em algo a ser erradicado no mundo por meio da oralização 
dos indivíduos e afetou a identidade cultural surda, segundo Perlin (2015). Essa 
autora ressalta em sua opinião que a identidade surda define-se por intermédio 
do contato entre surdos e pela língua em que se comunicam e, de certa forma, 
o prejuízo das ideias ouvintistas trouxe a segregação dos sujeitos surdos.

Outro dano causado a eles é aparente na área profissional, de acordo 
com a surda Perlin (2015). Sob o controle dos ouvintes, manifestado de ma-
neira colonialista, transformaram-se em trabalhadores braçais e foram esta-
belecidos entraves para que exerçam cargos em igualdade com os ouvintes. 
Apesar das sequelas que o congresso de Milão fixou no povo surdo, as lutas 
das comunidades surdas contribuíram para melhorias e avanços em relação à 
hegemonia ouvintista, principalmente no Brasil a partir da lei que reconheceu a 
Libras como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda, a 
Lei no 10.436/02 conforme explicitado anteriormente.

A reflexão mediante essa lei é que os surdos, devido à sua condição, 
são seres completamente visuais e como tais, receberam o direito de expres-
sarem-se numa língua visual. Por outro lado, a mesma lei assevera que à 
Libras não é permitida sua substituição ao Português escrito, portanto, significa 
que socialmente os surdos necessitam utilizar a Língua Portuguesa. É nesse 
ponto que surge a percepção do surdo quanto a esse idioma, na concepção 
de Perlin (2015):

4
****** Para mais informações sobre o congresso de Milão, ver o artigo de Lulkin no livro “A surdez um 

olhar sobre as diferenças”, de Carlos Skliar (2015, p. 36).



185

A cultura ouvinte, no momento, existe como constituída de signos audí-
veis. Um surdo não vai conseguir utilizar-se de signos ouvintes como, 
por exemplo, a epistemologia de uma palavra. Ele somente pode enten-
de-la até certo ponto, pois a entende dentro de signos visuais. O mes-
mo acontece com a pronúncia do som de palavras. Não adianta insistir 
nesse ponto. Se dissermos que a escrita é do ouvinte e o surdo aprende 
a escrita, estaríamos cometendo equívocos. O pensamento visual da 
escrita é um dos aspectos de que o surdo se serve constantemente, 
muito embora, hoje, os surdos evidenciem esforços demasiados em ler 
e escrever. A escrita do surdo não vai se aproximar da escrita ouvinte 
(PERLIN, 2015, p. 57). 

Essa citação da autora é comprovada demonstrando dados de pesquisa 
realizados por ela, ao descrever o argumento de um surdo anônimo acerca de 
sua experiência com a escrita:

É tão difícil escrever. Para fazê-lo meu esforço tem de ser num clima de 
despender energias o suficiente demasiado. Escrevo numa língua que 
não é minha. Na escola fiz todo esforço para entender o significado das 
palavras usando o dicionário. São palavras soltas elas continuam soltas. 
Quando se trata de pô-las no papel, de escrever meus pensamentos, 
eles são marcados por um silêncio profundo. Eu preciso decodificar o 
meu pensamento visual com palavras em português que têm signos fa-
lados. Muito há que é difícil ser traduzido, pode ser apenas uma sínte-
se aproximada. Tudo parece um silêncio quando se trata da escrita em 
português, uma tarefa difícil, dificílima. Esse silêncio é a mudança? Sim 
é. Fazer frases em português não é o mesmo que fazê-las em Libras. 
Eu penso em Libras, na hora de escrever em português eu não treinei 
o suficiente para juntar numa frase todas as palavras soltas. Agora, no 
momento de escrever, eu escrevo diferente. Quando eu leio o que es-
crevo, parece que não tem uma coisa normal como a escrita ouvinte, 
falta uma coisa, não sei o quê. Não sei se o que escrevo são palavras 
minhas, elas são exteriores, não fazem parte de meu contexto. Parecem 
não cair bem na frase, parece que a escrita do pensamento não ditar o 
que quero dizer. Vezes sem conta parece-me dizer coisas sem sentido 
(PERLIN, 2015, p. 57). 

Conforme Perlin (2015), a opinião explanada na citação acima trata de 
um desabafo referente ao ato de escrever em Língua Portuguesa por uma 
pessoa surda usuária da Libras, que relatou sua dificuldade ao expressar-
-se escrevendo e disse que se esforçava muito em executar essa tarefa. Ao 
ponderarmos sobre essa situação, o esforço intenso que o emissor do texto 
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está narrando ao escrever frases em Português tem relação com a tentativa 
de traduzir a ideia do seu pensamento em Libras para a Língua Portuguesa, 
fazendo que essa missão seja árdua pois nem todos os sinais podem ser tra-
duzidos e há também a preocupação em expor uma informação que contenha 
algum sentido. 

Dessa forma, os obstáculos quanto ao ensino/aprendizagem do Portu-
guês para surdos também estão interligados com as diferenças entre as duas 
línguas, ou seja, a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa, nas mo-
dalidades (gestual-visual/oral-auditiva) e nas formas estruturais, principalmente 
na fonologia em que as línguas orais se manifestam sequencialmente e as lín-
guas de sinais, simultaneamente, de acordo com Quadros e Karnopp (2004).

A ciência da distinção entre as duas línguas em questão torna explícito o 
papel que exercem na vida do surdo, uma é a língua natural (Libras) e a outra 
não (Português). A pesquisadora Sá (2015) menciona que as escolas regula-
res ditas “inclusivas” impõem aos surdos que aprendam a Língua Portuguesa 
de maneira natural, gerando frustrações em sua escolarização: 

O surdo não se beneficia com a inserção numa escola na qual é impos-
sível que ele adquira de modo natural a língua oficial da comunidade 
majoritária. A história já mostrou o fracasso de propostas como essas 
no caso dos surdos. (Observe-se que estamos nos referindo aos surdos 
severos e profundos que não têm possibilidade de aquisição natural da 
língua da comunidade majoritária, sabendo que existem certos históri-
cos de surdos e ensurdecimento que, com amplificação sonora e com 
atendimento especializado, conseguem adquirir a língua oral sem pro-
blemas) (SÁ, 2015, p. 186).

Nesse sentido, a autora relata um paralelo entre surdos profundos e 
surdos que adquiriram a surdez. Ou seja, a perda na escolarização é repentina 
com aqueles que são totalmente surdos, enquanto alguns que com o tempo 
deixaram de ouvir alcançaram êxito em apropriarem-se da Língua Portuguesa 
com tratamentos auditivos e conseguiram concluir seus estudos. 

Tal informação é comprovada por Santana (2007) que observou em seu 
trabalho que crianças surdas usuárias de prótese auditiva e implante coclear 
evoluíram na aquisição da Língua Portuguesa na modalidade oral, citando um 
caso de uma criança surda que após o implante coclear conseguiu se adaptar 
bem à escola regular e realizar as tarefas escolares, apresentando aquisição 
do Português como L1.

Ao questionar a um surdo adulto se os surdos deveriam aprender so-
mente a Libras, este respondeu à pesquisadora mencionada que achava im-
portante que os surdos aprendam português e se insiram na sociedade, ao in-
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vés de se limitarem a se relacionar apenas com surdos utentes da Libras. Para 
que o quadro de sucessivos fracassos possa ser alterado no cotidiano do aluno 
surdo devido ao fato de ter que aprender numa língua que não é naturalmente 
a sua, devemos raciocinar e considerar seguinte sugestão:

Os surdos têm direito à escola. Os surdos têm direito à escola significa-
tiva. Os surdos têm direito a um ambiente linguístico apropriado para a 
aquisição natural da língua dos surdos. Os surdos têm direito a passar 
por um processo educativo natural que valorize sua identidade como 
surdo (SÁ, 2015, p.188). 

Ao pensarmos sobre isso, as escolas que possuem estudantes surdos 
deveriam ensiná-los por meio da Libras, somente assim o seu processo educa-
tivo será natural e as dificuldades minimizadas. Mencionei neste trabalho que a 
lei 10.436 alerta que a Libras não pode substituir a modalidade escrita do Por-
tuguês. Assim, os surdos encontram-se condicionados a aprenderem a língua 
majoritária do país, para que possam usufruir de maiores vantagens pessoais:

Aprender a ler e a escrever está além de conhecer os “mistérios” de um 
sistema linguístico, que é perceber que essa aprendizagem se transfor-
ma em instrumento de construção de novos conhecimentos e, principal-
mente, pode ser mais um instrumento de reconhecimento, de interferên-
cia e de participação no mundo (SANTOS, 2015, p. 56, 57).

Desse modo, um surdo que sabe ler e escrever em Língua Portuguesa 
tem mais chances de ser inserido socialmente. Retomo a explicação de Perlin 
(2015) para abordar o caso da leitura e da escrita em Português por surdos. A 
autora mostra como é realizado esse processo na escola:

Na escola predomina o enfoque na leitura e escrita do texto em língua 
portuguesa, tendo a língua de sinais como um mero suporte, uma ferra-
menta a serviço da língua majoritária. Dessa forma, são silenciadas as 
produções textuais, as narrativas, as releituras e a(s) tradução(ções) dos 
significados construídos em sinais (PERLIN, 2015, p. 65).

O interessante na citação acima é a omissão da escola quanto à cons-
trução de sentidos da língua-alvo que o aprendiz surdo necessita, por intermé-
dio de releituras textuais e traduções do Português para a Libras e vice-versa. 
Considerando as diferenças estruturais entre as duas línguas, é fundamental 
conscientizarmos que a leitura de um texto por um surdo não é simples assim, 
pois exige tempo, releitura, construção de sentidos em sinais.
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4 REFLEXÃO SOBRE O CONTEXTO DAS CRIANÇAS SURDAS E A 
EDUCAÇÃO BILÍNGUE: A LIBRAS COMO LÍNGUA DE INSTRUÇÃO
Conforme Quadros e Schmiedt (2006), a educação bilíngue é funda-

mental para que as crianças surdas tenham uma aquisição do Português bem 
favorável. Elas devem aprender essa língua como L2, necessitando da Libras 
na construção dos sentidos. Assim, por estarem em fase de alfabetização, de-
vem ser inseridas na leitura inicialmente e após, na escrita. As autoras mencio-
nadas sugestionam professores de surdos quanto a essa tarefa:

A leitura precisa estar contextualizada. Os alunos que estão se alfabe-
tizando em uma segunda língua precisam ter condições de “compreen-
der” o texto. Isso significa que o professor vai precisar dar instrumentos 
para o seu aluno chegar à compreensão. Provocar nos alunos o interes-
se pelo tema da leitura por meio de uma discussão prévia do assunto, 
ou de um estímulo visual sobre o mesmo, ou por meio de uma brinca-
deira ou atividade que os conduza pode facilitar a compreensão do texto 
(QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 41).

Quadros e Schmiedt (2006, p. 41) ainda aconselham os docentes no 
modo de prepararem as atividades de leitura para os educandos:

O professor precisa preparar as atividades de leitura visando um e/ou outro 
nível de acordo com as razões que levaram os alunos a terem interesse 
a ler um determinado texto. Nesse sentido, a motivação para ler um texto 
é imprescindível. A criança surda precisa saber por que e para que vai ler. 
O assunto escolhido como temática na leitura vai variar de acordo com as 
atividades e interesses dos alunos. Instigar nos alunos, durante a leitura, a 
curiosidade pelo desenrolar dos fatos no texto é fundamental. No caso de 
histórias, por exemplo, pode-se parar a leitura em um ponto interessante 
e continua-la somente em outro momento, deixando nos alunos a expec-
tativa do que irá acontecer, permitindo que opinem sobre o desfecho da 
mesma e comparando posteriormente com o final escolhido pelo autor.

Apesar dessas dicas serem fundamentais, as respectivas pesquisado-
ras discutem um fator valioso que é relevante na aquisição da língua-alvo pela 
criança surda:

O professor precisa conversar na língua de sinais sobre o que a leitura 
estará tratando. Isso não necessariamente implica em ler o texto em 
sinais, mas sim conversar sobre o texto ou trazer o texto dentro do con-
texto das atividades já em desenvolvimento na sala de aula. Além disso, 
muitas vezes discutir sobre alguns elementos linguísticos presentes no 
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texto pode ser muito útil para o aluno que está aprendendo a ler (QUA-
DROS; SCHMIEDT, 2006, p. 41). 

Desse modo, se os professores desejam que os alunos aprendam a 
Língua Portuguesa e a entendam, necessitam saber a Libras para comuni-
carem-se com as crianças surdas durante a leitura. Ressalto a importância 
da interação da criança surda com um adulto surdo devido à língua de sinais, 
porém, caso o professor seja ouvinte, é primordial que tenha conhecimento e 
fluência nesse idioma.

É por esse prisma que Perlin (2015) e Quadros e Schmiedt (2006) res-
saltam que os surdos que tiverem adquirido a Libras possuem mais aptidão em 
obter o Português escrito, desde que a escola reconheça o direito e a necessi-
dade de expressarem-se e serem atendidos numa língua gestual-visual, com 
profissionais bilíngues e que os motivem quanto à leitura e a escrita da Língua 
Portuguesa. No entanto, a realidade da escolarização da maioria dos surdos 
brasileiros ainda permanece comprometida, conforme nos explicam Quadros 
e Schmiedt (2006, p. 19):

Ainda há estados em que os serviços de intérprete de língua de sinais 
estão presentes desde o início da escolarização. Nesse contexto, nas 
séries iniciais, os intérpretes acabam assumindo a função de professo-
res, utilizando a língua de sinais como língua de instrução. Há, ainda, 
estados em que professores desconhecem Libras e a escola não tem 
estrutura ou recursos humanos para garantir aos alunos surdos o direito 
à educação, à comunicação e à informação.

Ao raciocinarmos sobre a estarrecedora situação do processo de ensi-
no/aprendizagem que os surdos se encontram em diversos estados do país, 
vemos que a educação deles se apresenta superficialmente. Intérpretes de 
Libras assumindo o papel dos professores denota uma troca de papéis escola-
res que interferem na qualidade de ensino dos aprendizes, pois os intérpretes 
não foram preparados para isso. Por outro lado, professores que não sabem a 
Língua Brasileira de Sinais tornam a situação de seus aprendizes surdos mais 
complicada, visto que bloqueiam qualquer chance de interação e comunicação 
entre ambos e favorecem o distanciamento. 

Pior ainda, escolas que não atendem ou se recusam a atender as de-
mandas dos alunos surdos visam ao desastre educacional do sujeito surdo e 
levam-no ao completo retrocesso. É nesse contexto que se insere a hegemo-
nia ouvintista que citei anteriormente nos argumentos de Lulkin (2015), Perlin 
(2015) e Skliar (2015).

Vale aludir aqui que, conforme nos mostrou Sá (2015), apenas poucos 
alunos surdos obtêm sucesso em escolas fora da proposta bilíngue e são 
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aqueles que eram ouvintes e foram ensurdecendo com o tempo. A maioria das 
pessoas que nascem surdas são propensas ao prejuízo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto aos questionamentos sobre se o aluno surdo deve aprender ape-

nas uma língua sendo a Libras ou a Língua Portuguesa, e se os processos de 
escolarização do aluno surdo devem ser monolíngues, entendo que o aluno 
surdo deve ser educado na perspectiva da abordagem bilíngue. Nesse sentido, 
em consonância com alguns teóricos que são favoráveis ao bilinguismo, como 
Perlin (2015), Quadros e Schmiedt (2006), dentre outros, defendo que os surdos 
devem adquirir primeiro a Libras por ser uma língua visual que atende à especi-
ficidade gestual-visual de aprendizagem do surdo, como a sua primeira língua. 

Adquirida a Libras, e por meio dela, tendo-a como língua de instrução, o 
surdo deve aprender a Língua Portuguesa escrita na perspectiva de segunda 
língua. No entanto, apesar de muitas escolas inclusivas inserirem o surdo no 
método monolíngue obrigando-o a aprender o Português no modo oral e escri-
to, o ideal é que sua educação seja bilíngue como já defendido. Apesar de al-
guns surdos serem capazes de adquirir apenas o Português, são esses os que 
ouviram em algum momento e depois ficaram surdos, ou que utilizam próteses 
auditivas e implante coclear, enquanto a maioria aparenta dificuldades em ad-
quirir essa língua pelo meio monolíngue. As nossas leituras e experiências 
mostraram que ensinar a Língua Portuguesa para surdos utilizando a Libras 
durante esse processo potencializa sua aprendizagem e aponta o caminho 
certo para o sucesso escolar. 

Isso serve para que os professores que trabalham com surdos reflitam 
sobre o fato de que apenas o ensino pela Libras atende a especificidade do 
surdo. No sentido fortalecer a educação bilíngue para os surdos, os pesquisa-
dores mencionados neste artigo ressaltaram apenas sucessos em relação ao 
método bilíngue, principalmente no objetivo de ensiná-los a ler e a escrever. 
Perlin (2015) argumentou sobre isso e Quadros e Schmiedt (2006) sugeriram 
dicas interessantes de aplicação bilíngue no ato de leitura e escrita com crian-
ças surdas. 

A valorização da Libras também leva as escolas a acolherem o aluno 
surdo de modo adequado, propiciando-lhes acessibilidade e participação ativa 
na construção do próprio conhecimento por meio da Libras. O respeito pela Li-
bras e pela educação adequada para o surdo leva as instituições educacionais 
a adotarem uma educação bilíngue para o surdo. 

Em relação ao questionamento sobre se a escola inclusiva ser realmen-
te uma solução para o aluno surdo, entendo que mesmo sendo a proposta 
mais difundida para a educação do surdo no Brasil, a escola inclusiva não 
consegue atender aos surdos na sua especificidade linguística. Infelizmente, 
a forma como acontece o processo de ensino nas escolas inclusivas, mesmo 



191

se oferecendo o atendimento educacional especializado em turnos diferentes, 
no caso da maioria dos surdos de nascença, nota-se grande atraso em relação 
à aquisição da Libras, principalmente pelo fato da maioria dos pais ouvintes 
optarem pela aquisição da Língua Portuguesa para seus filhos e em consequ-
ência disso, a educação não acontece como se deve. Sem a Libras, a apren-
dizagem do surdo fica muito prejudicada em todos os contextos e conteúdo, 
causando ao surdo um imensurável declínio no seu desempenho educacional 
e atrasando o seu letramento.

Os teóricos e linguistas observados neste artigo levam a concluir que há 
um descaso em relação à língua de instrução do aluno surdo que é a Libras. 
Foi evidenciado aqui que existem vários estados brasileiros em que as escolas 
que acolhem os surdos, as “inclusivas”, impõem-lhes a aprendizagem da Lín-
gua Portuguesa da mesma forma que a de aprendizes ouvintes, negando-lhes 
o direito de acesso por meio da Libras.

O que discuto aqui é a minha reflexão de que o aluno surdo, enquanto ci-
dadão brasileiro, tem o direito e deve ter uma escola bilíngue e adquirir a Libras 
e a Língua Portuguesa na modalidade escrita. Porém, para que isso venha 
a suceder-se, os paradigmas em torno da escolarização dos alunos surdos, 
devem ser desmistificados e a Libras ser respeitada e valorizada. As escolas 
devem proporcionar profissionais capacitados para atender os alunos surdos 
desde o ensino fundamental, assim irá contribuir para um letramento eficiente 
desses sujeitos e torna-los críticos e pensantes. Os alunos surdos carecem de 
que os profissionais bilíngues sendo surdos ou ouvintes, os auxiliem na aquisi-
ção das duas línguas, estimulando-os à aprendizagem da leitura e da escrita. 
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ENSINO DE GEOMETRIA PARA ALUNO SURDO NA 
SALA REGULAR DE ENSINO: PERSPECTIVAS SOBRE A 
INCLUSÃO E O FAZER PEDAGÓGICO

EliaMar GoDoi*

naianE fErrEira souza**

1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
Com a inclusão dos alunos surdos nas salas de aula regulares de ensino 

surgiram novos questionamento a respeito das metodologias a serem utiliza-
das pelos professores, uma vez que os métodos tradicionais demonstravam 
ser ineficientes quando aplicados aos alunos surdos. Em relação ao ensino da 
matemática para os surdos, estes questionamentos são ainda mais intensos, 
uma vez que, a matemática é uma disciplina na qual, grande número de alu-
nos, de modo geral apresentam dificuldades.

Afim de minimizar as dificuldades encontradas no ensino de matemática 
para o aluno regular foram feitos diversos estudos, os quais indicam que a co-
municação entre aluno e professor é um dos principais fatores que influenciam 
na aprendizagem. No âmbito da educação do surdo, seu processo de inclusão 
traz consigo uma nova linguagem para dentro da sala de aula. A língua de 
sinais, que por sua vez, é desconhecida para muitos professores, para o seu 
uso, fazendo-se necessária a presença de um interprete com intuito de ser um 
mediador na comunicação entre aluno/professor.

Considerada como a parte da matemática mais intuitiva, concreta e rela-
cionada com a realidade, a geometria é um mecanismo importante na descri-
ção e interrelação do homem com o espaço em que vive, com isto, verifica-se 
a relevância do estudo da geometria para os alunos surdos, uma vez que, a 
geometria, inicialmente, é o entendimento imediato da nossa relação com o 
espaço e seus conhecimentos básicos são fundamentais para os indivíduos.

Mesmo com a relevância da aprendizagem da geometria na formação 
geral dos indivíduos, diversas pesquisas e avaliações do governo revelam que 
a situação do ensino da matemática no Brasil é caótica. Isto nos mostra que as 
metodologias utilizadas pelos educadores não têm sido tão eficientes. E quan-
do se trata a educação inclusiva, esse cenário é ainda pior, visto que, muitos 
professores não se sentem preparados para trabalhar com a educação espe-
cial, menos ainda nos processos de escolarização do aluno surdo nessa área. 

Nesse contexto, assumimos como objetivo geral o de investigar, junto 
a docente e intérprete de uma escola pública, quais eram as metodologias, 
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recursos ou suportes, entre outros, que são oferecidos aos alunos surdos para 
o ensino da geometria. Em específico, buscou-se levantar quais eram as con-
dições em que acontece o ensino e aprendizagem de geometria para o aluno 
surdo na sala regular de ensino. 

Este estudo seguiu a linha de pesquisa qualitativa, com a utilização da 
técnica do estudo de caso tipo de metodologia adotada nessa pesquisa funda-
mentou-se nos pressupostos da pesquisa qualitativa de cunho descritivo. Com 
a finalidade de obter uma visão geral sobre quais são as condições em que 
acontece o processo de ensino e aprendizagem de geometria de uma aluna 
surda, inserida na rede pública de ensino, foi realizada uma análise das res-
postas obtidas nas entrevistas realizadas com a professora, com a intérprete 
e com a aluna surda. 

Assim, com a finalidade de melhorar a compreensão a respeito da ques-
tão investigativa proposta, fundamentamo-nos em vários estudiosos, tais como, 
Amorin, Costa e Walker (2010), Carraher, Carraher e Schliemann (1995), Mo-
reno (1998), Oliveira e Souza, (2012) e Silva (2010) entre outros, os quais que 
têm se dedicado à discussão das áreas de investigação dessa pesquisa que 
são educação inclusiva, educação matemática e ensino de geometria. 

Neste contexto, este estudo se justifica, dado que, conjuntamente com 
processo de inclusão dos alunos surdos nas escolas regulares de ensino, 
emergiu a necessidade de novos investimentos nas políticas públicas, com 
intuito de promover escolas que possuam estruturas físicas adequadas e re-
cursos metodológicos no sentido de promover práticas pedagógicas eficazes 
em especial no âmbito do ensino de geometria para surdos, de forma objetiva, 
e promotora do ensino e aprendizagem de todos os alunos. 

2 GEOMETRIA PARA ALUNOS SURDOS E OS PROCESSOS 
EDUCATIVOS E DE INCLUSÃO NA SALA REGULAR DE ENSINO
No que diz respeito ao processo de inclusão da pessoa surda, Sassaki 

(1997, p. 41) defende que “a inclusão da criança surda na escola regular re-
quer uma boa preparação tanto do aluno quanto da escola, para que ambos se 
sintam capacitados a participar dessa integração”, possibilitando aos que são 
excluídos em razão da deficiência, que ocupem seu espaço na sociedade. E 
por outro lado, percebe-se relevante possibilitar ao restante da comunidade a 
oportunidade de desenvolver novos valores e aos professores a de exercerem 
papel preponderante no processo de garantir a todos o direito a educação.

Vasconcelos (2010), ainda neste sentido, defende que, para que o 
aprendizado, especialmente no âmbito da matemática, se realize de forma sig-
nificativa em uma sala de aula inclusiva, que possui alunos surdos, o educador 
deve estar apoiado em um tripé educacional e neste tripé devem estar presen-
tes: a Língua de Sinais, o conhecimento matemático e uma metodologia apro-
priada. A inclusão do surdo implica no desenvolvimento de ações adaptativas 
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do currículo, de pessoal, pedagógico, comunicacional, estrutural e atitudinal, 
para que ele possa ser executado de maneira efetiva em sala de aula. 

O surdo sendo reconhecidamente um sujeito atuante com especificida-
de linguística e cultural, na perspectiva dos trabalhos envolvendo a educação 
matemática para alunos surdos, Moreno (1998) salienta que a surdez não cau-
sa atraso na aprendizagem da Matemática, pois o que pode causar prejuízo ao 
aprendizado da Matemática são os estímulos linguísticos restritos, por exem-
plo, o acesso tardio a Libras e a forma ineficaz como a Libra aparece na sala 
regular de ensino. 

Amorin, Costa e Walker (2010, p. 5) afirmam que:

Devem ser assegurados no processo educativo de alunos que apresen-
tam dificuldades de sinalização diferenciada dos demais educandos, a 
acessibilidade aos conteúdos curriculares mediante a utilização de lin-
guagens e códigos aplicáveis, como a língua de sinais, sem prejuízo do 
aprendizado a Língua Portuguesa, facultando-lhes e às suas famílias a 
opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os 
profissionais especializados em cada caso.

Diversas pesquisas demonstram a importância de professores apresen-
tarem domínio na Língua de Sinais, uma vez que, a capacidade de comu-
nicação linguística é considerada como um dos principais responsáveis pelo 
processo de desenvolvimento da criança surda em toda a sua potencialidade, 
para que possa desempenhar seu papel social e integrar-se verdadeiramente 
na sociedade.

Na sala de aula, o professor deve atuar como facilitador para que o 
educando desenvolva suas potencialidades. Reily (2004, p. 125) ressalta que

é de fundamental importância que o aluno sinta que seu professor está 
se esforçando para se aproximar dele, tentando encontrar maneiras de 
interagir com ele. O professor também pode intermediar a aceitação do 
aluno surdo pelos outros alunos, para que ele se sinta parte da classe. 
Na nossa sociedade, a interação se dá pela linguagem. Não basta uma 
aproximação física.

Na perspectiva do processo de ensino e aprendizagem de matemática, 
Carraher, Carraher e Schliemann (1995, p. 12), afirmam que “a aprendizagem 
da Matemática é um momento de interação entre a Matemática organizada 
pela comunidade científica, isto é, a Matemática formal, e Matemática como 
atividade humana, sendo essa última entendida como a utilização, na nossa 
vida cotidiana, dos conhecimentos adquiridos na escola”, sendo assim, o ensi-
no da matemática deve ser voltado às necessidades do cotidiano dos alunos.
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A matemática não deve ser entendida como uma ciência pronta e acaba-
da, mas sim como um saber ativo, vivo, dinâmico e que vem sendo construído, 
atendendo a estímulos externos (necessidades sociais) e internos (necessida-
des teóricas de ampliação de conceitos) (VASCONCELOS, 2010). O ensino de 
matemática também deve ser algo inovador, que estimule a criatividade dos alu-
nos, o raciocínio logico, o desenvolvimento dos conteúdos de forma crescente. 

Quanto ao ensino da Matemática para o aluno surdo, atualmente, tem-
-se observado que a metodologia não difere muito da metodologia que se é uti-
lizada com os alunos ouvintes, embora a linguagem seja diferente. A utilização 
de materiais concretos, o uso de recursos visuais, ilustrativos, o letramento dos 
alunos para o entendimento dos problemas são ferramentas utilizadas como 
recursos facilitadores para a compreensão dos conceitos e conteúdo a serem 
desenvolvidos. 

Uma vez que as interações sociais representadas pelo dialogo, coope-
ração, troca de informações mútuas e defesa de um ponto de vista são condi-
ções necessárias para a construção do conhecimento se faz necessário o uso 
da Libras, língua oficial dos surdos, nas salas de aula como meio de comunica-
ção (VASCONCELOS, 2010). Caso o professor desconheça essa linguagem, 
surge o intérprete que media o conhecimento compartilhado pelo professor 
ouvinte e o aprendiz surdo. Podemos considerar o fato da matemática também 
apresentar características muito peculiares, o que chamaríamos de “linguagem 
matemática”, Leonel e Borges (2012). Neste contexto, Oliveira e Souza (2012, 
p. 39) argumentam que:

A geometria utiliza uma linguagem específica, com uma simbologia pró-
pria, universal, abstrata e generalista, necessita do efeito formal que os 
signos possibilitam, pela sua característica universalista, requer a padro-
nização, a rigorosidade e a precisão. 

A linguagem matemática e a língua materna são dois sistemas de re-
presentações construídos a partir da realidade e a partir dos quais se constrói 
significado dos objetos, das ações e das relações. Entretanto, vale ressaltar 
que, não se deve fugir do fato de que a linguagem matemática e a linguagem 
comum, coexistem entre si, ou seja, uma não sobrepõe a outra, e ambas têm 
como alvo a comunicação. 

A afirmação “em todo triangulo isósceles, a mediana, a altura e a bisse-
triz relativas a base coincidem”, utilizada no ensino de geometria, exemplifica 
a dificuldade enfrentada por muitos intérpretes, visto que muitos conceitos ma-
temáticos ainda não possuem sinais específicos e quando possuem não são 
conhecidos por grande parte da comunidade surda, o que por sua vez acaba 
se torna empecilho no aprendizado de muitos conceitos matemáticos. Neste 
sentido, Costa e Magalhães (2011) destacam que
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as dificuldades que o aluno surdo enfrenta em relação à matemática se 
dão por vários motivos, mas os principais a serem destacados é a ques-
tão da linguagem matemática que é de difícil compreensão para eles, 
posturas tradicionais adotadas pelos professores e a ausência da sua 
língua materna (Língua de Sinais) em seu contexto educacional.

Contudo, por vezes, os conteúdos não são ministrados pelos professo-
res de uma forma adequada, a qual seria com a presença da Língua de Sinais 
intermediando as relações entre professor e aluno, uma metodologia apro-
priada e a presença do profissional tradutor-intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais (COSTA; MAGALHÃES, 2011). E se tratando da matemática, em espe-
cífico a geometria, verifica-se que as dificuldades aumentam, devido à grande 
quantidade de termos e conceitos específicos que ainda não possuem sinais.

No âmbito do ensino da geometria, o intérprete deverá traduzir para a 
Libras diversas palavras específicas e conceitos próprios, que, por vezes, não 
possuem sinal em Libras. Portanto, é imprescindível que o tradutor tenha um 
conhecimento acerca dos assuntos que serão ministrados e se o mesmo tiver 
uma formação específica na área ministrada, fará com que o conhecimento 
traduzido tenha maior coerência e sentido.

A geometria se mostra inteiramente ligada à nossa relação com o es-
paço e com os problemas relacionados a este conhecimento e é através da 
busca por soluções que obtemos a construção gradativa do saber geométrico. 
Ou seja, a aprendizagem da geometria é um momento de interação entre a 
geometria organizada pela comunidade cientifica (formal) e a geometria como 
atividade humana (informal).

De acordo com Lorenzato (1995, p. 13),

Sem estudar geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geo-
métrico ou o raciocínio visual e, sem essa habilidade elas, dificilmen-
te conseguirão resolver as situações de vida que forem geometrizadas; 
também não poderão se utilizar da geometria como fator altamente fa-
cilitador para a compreensão de questões de outras áreas de conheci-
mento humano. 

Pode-se observar a partir desta afirmação que os conceitos geométricos 
são fundamentais para o crescimento da capacidade de aprendizagem, visto 
que, eles estão sempre presentes no nosso dia a dia. Mesmo não percebendo 
lidamos com os princípios de paralelismo, perpendicularíssimo, semelhança, 
simetria, seja pelo uso no lazer, na profissão ou até mesmo na comunicação 
oral. Verifica-se então a relevância da aquisição deste conhecimento por parte 
dos surdos, uma vez que estes conceitos, além de estar presente no nosso 
cotidiano é também um facilitador na compreensão de outros conteúdos. 
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Nogueira (2009) certifica que os conhecimentos básicos da geometria 
são imprescindíveis para que o indivíduo interaja em seu ambiente. Desta for-
ma, é de fundamental importância que os professores conheçam as ideias 
básicas da geometria e concomitantemente as diversas maneiras de propor-
cionar ambientes favoráveis que levem os alunos à sua aprendizagem. Por 
outro lado, quanto ao ensino de Geometria para o aluno surdo, destaca-se a 
importância de se trabalhar o ensino de geometria de forma visual, pois tende 
a propiciar uma aprendizagem mais significativa aos surdos

A geometria é oriunda da necessidade dos povos de medir terras, cons-
truir templos, monumentos e moradias é uma das áreas mais antigas e im-
portante de estudo. É um ramo da matemática que nos permite desenvolver 
habilidades ligadas ao espaço a forma, a percepção, a distância, permitindo 
compreender, descrever e representar organizadamente o mundo (NOGUEI-
RA, 2009). Nesse caso, ensinar geometria para o aluno surdo carece de estra-
tégias diferenciadas, como por exemplo o uso de desenhos, objetos materiais, 
imagens, a busca de soluções para situações corriqueiras. O formato dos obje-
tos, a arquitetura das casas, as artes, a natureza, em todas essas situações nos 
esbarramos com conceitos da geometria, seja através de seus princípios bási-
cos (ponto, reta, plano) ou até mesmo através de conceitos mais complexos. 

Considerando a grande aplicabilidade da geometria no nosso cotidiano 
e as inúmeras possibilidades de correspondência entre conceitos geométricos 
com o espaço, Nogueira (2009) atenta que o ensino da geometria deve ser 
voltado para problemas acessíveis, com caráter dinâmico, que possibilitem um 
processo de busca e investigação para resolvê-los, estimulando assim o racio-
cínio lógico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Quanto ao 
aluno surdo, constata-se ainda mais a necessidade de o ensino da geometria 
ser voltado para as necessidades cotidianas, de maneira inteligível e inovadora.

Essa realidade vem sendo modificada. Atualmente, os conteúdos de ge-
ometria vêm sendo distribuídos ao longo dos capítulos, visto sua relevância, 
uma vez que a geometria pode ser considerada como uma ferramenta mui-
to importante para a especificação e relação do homem com o meio em que 
ele vive, podendo ser considerada como a parte da matemática mais intuitiva, 
concreta e ligada com a realidade. Contudo, ainda sim, é comum encontrar 
professores que deixam de ministrar geometria. 

Se o ensino de geometria é comprometido por conta da logística desse 
conteúdo no currículo ao disponibilizá-lo para alunos ouvintes, para o surdo 
esse problema é potencializado ao máximo. Isso por que o aluno surdo requer 
estratégias diferenciadas para ter acesso ao conhecimento matemático, espe-
cialmente a geometria.
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3 GEOMETRIA PARA ALUNOS SURDOS: EM BUSCA POR AÇÕES 
DIDÁTICAS E METODOLÓGICAS ADEQUADAS 
As respostas do questionário aplicado mostram que a professora busca 

a utilizar estratégias mais visuais, como desenhos na lousa. No entanto, a 
professora, que aplica aulas expositivas como principal metodologia de ensi-
no, acredita ser complexo o ensino de geometria para surdo, mesmo com a 
mediação de um intérprete na sala de aula, como pode-se perceber no excerto 
a seguir:

Excerto 1: Aulas expositivas. Explicar o conteúdo constitui uma barreira 
à aprendizagem, mesmo que haja um intérprete na classe. Desenhos na 
lousa e figuras nas atividades para melhor compreensão do conteúdo 
diário em sala e aula.

Retomando Costa e Magalhães (2011), entendemos que os conteúdos 
não são ministrados pelos professores de uma forma adequada, a qual seria 
com a presença da Língua de Sinais intermediando as relações entre professor 
e aluno, ainda falta uma metodologia apropriada, nessa direção, a presença do 
profissional tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais, por vezes, não 
supre as necessidades nem do professor e nem do aluno surdo.

A questão em discussão teve como propósito inteirar sobre quais eram 
as práticas pedagógicas, os recursos didáticos utilizados no ensino de geome-
tria mais especificadamente, no que diz respeito às metodologias aplicadas 
dentro da sala de aula que eram voltadas para o ensino e aprendizagem de 
geometria para a aluna surda.

Ao analisar a resposta da professora, percebemos uma perspectiva ex-
positiva voltada para a exploração da percepção visual da aluna surda, uma 
vez que, o uso dos desenhos e das figuras tendem a ser facilitadores na com-
preensão dos conceitos e conteúdo geométricos a serem desenvolvidos. Con-
tudo, ressaltamos que a aula expositiva tende a ser um obstáculo na apren-
dizagem dos alunos surdos, uma vez que esta caracteriza-se pela exposição 
oral/escrita do conteúdo pelo professor. Nesse caso, exige-se mais do intér-
prete. No sentido de se conseguir compartilhar o conhecimento veiculado na 
sala de aula com aluno surdo por meio da aula expositiva, o intérprete carece 
de obter com antecedência o material e o conteúdo a ser apresentado na sala 
de aula, para que se consiga mediar todo esse trabalho de modo mais eficaz.

Questionada sobre a existência de algum trabalho específico que fosse 
desenvolvido no âmbito escolar, afim de minimizar as possíveis dificuldades 
encontradas pela aluna surda na aprendizagem dos conteúdos de geometria, 
a professora respondeu negativamente. Sem nenhum trabalho específico vol-
tado para o ensino de geometria da aluna surda, a professora desempenha 
seu trabalho docente na turma da aluna em questão como se não houvesse 
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nenhum aluno que apresentasse a deficiência auditiva, sem nenhuma intera-
ção entre aluna e professora. 

Nesta perspectiva, Reily (2004) nos atenta que é de fundamental im-
portância de o aluno surdo perceba que o professor está se esforçando para 
interagir com ele, o que não aconteceu no âmbito dessa pesquisa, conside-
rando que a presença da aluna surda na sala de aula não foi percebida em 
sua especificidade, levando à manutenção das práticas cotidianas desconsi-
derando a necessidade de alterações, adequações para a acolhida da aluna 
surda. Para Vasconcelos (2010), o educador deve estar apoiado em um tripé 
que se constitui de uma metodologia apropriada, o conhecimento matemático 
e a Língua de Sinais.

Abrindo espaço para que a professora pudesse acrescentar as conside-
rações que ela julgasse ser pertinente, ela apelou pela necessidade de ade-
quação curricular: 

Excerto 2: Acho necessária uma adequação curricular para a aprendi-
zagem desses alunos.

Podemos observar que embora os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1998) indiquem que, caso necessário, os professores possuem a 
autonomia de realizar de adaptações do currículo regular, com a finalidade de 
torná-lo apropriado para atender às peculiaridades dos alunos com necessida-
des especiais, este trabalho, nesta escola, não é desenvolvido, visto que não 
há nenhuma modificação significativa no currículo, tão pouco na metodologia 
de ensino utilizada pela educadora.

No excerto seguinte, a professora ao ser questionada sobre considerar 
ser importante a criação de estratégias diferenciadas, considerando que a alu-
na surda em uma sala de ouvintes, obtivemos a seguinte resposta:

Excerto 3: Sim. Atividades como jogos, oficinas (construção e manipu-
lação de formas geométricas) entre alunos para facilitar a socialização 
dos surdos.

Perante a resposta da professora entrevistada notamos que ela acredita 
que a geometria deve ser ensinada a aluna surda com caráter mais dinâmico, 
com o uso de materiais concretos, explorando mais o sentido visual e tátil des-
ses alunos. O que é plausível, segundo Vasconcelos (2010) que defende que 
o ensino da matemática deve ser ativo, vivo e que deve ser construído, aten-
dendo as necessidades sociais e sendo complementado com necessidades 
teóricas de ampliação de conceitos. Contudo, através das observações feitas 
pudemos perceber que a professora não faz uso dessa metodologia durante 
suas aulas.
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Outro questionamento levantado junto a professora foi sobre o que a ela 
acreditava que pudesse favorecer ou prejudicar a aprendizagem de geometria 
da aluna em questão na sala de aula. A professora ponderou sobre a diferença 
de aprendizagem entre a aluna surda e os demais alunos, observada por ela, 
o que pode ser observado no próximo excerto: 

Excerto 4: O aluno surdo não consegue aprender como os demais alu-
nos. Deveríamos ser capacitados para melhor atender os alunos surdos.

A resposta dada pela professora revela a baixa expectativa pedagógica 
dos profissionais ouvintes com relação a aprendizagem dos educandos sur-
dos. Este pensamento está em desacordo com os ideais de Silva (2010), que 
argumenta que a surdez não pode ser considerada uma doença incapacitan-
te. Concomitante a essa perspectiva, com Moreno (1998) entendemos que a 
surdez por si só não causa atraso na aprendizagem da Matemática, ou seja, a 
dificuldade encontrada pelo aluno surdo não está relacionada a sua deficiên-
cia, mas às práticas pedagógicas descontextualizadas e inadequadas, aliadas 
à falta de formação e de capacitação dos docentes no âmbito da educação do 
surdo na sala regular de ensino.

Outra questão buscou saber se a aluna surda, devido ao fato de apren-
der basicamente de modo visual, poderia ser favorecida na aprendizagem da 
geometria, visto que a especificidade deste conteúdo ser visual/espacial. A pro-
fessora foi bastante contundente na sua resposta, limitando-se a dizer apenas 
“não”, ou seja, a aluna surda não possui nenhum benefício aparente na apren-
dizagem da geometria. Mais uma vez, os dados revelaram a falta de formação 
e de conhecimento sobre as habilidades dos surdos e também sobre como 
essas habilidades poderiam ser potencializadas por meio de mecanismos di-
dáticos pensados considerando a intrínseca relação entre a especificidade da 
geometria articulada à habilidade de aprendizagem visual do surdo. 

No entanto, depois de esclarecida sobre a analogia de visualidade da 
geometria e especificidade visual do surdo pela pesquisadora, em relação ao 
ensino de geometria propriamente dito, a professora demonstrou possuir a per-
cepção da relação existente entre a geometria e a habilidade visual do surdo, 
no entanto, pareceu não conseguir articular essa relação de modo didático e 
pedagógico em sua prática de ensino, como observado no próximo excerto. 

Excerto 5: A geometria deve surgir como um ponto de ligação entre 
teoria e prática, permitindo que o aluno surdo se aproprie com mais faci-
lidade do conteúdo sendo conteúdo bem visual. 

Embora este não seja o cerne da questão em discussão, esta convicção 
se assemelha a ideologia de Nogueira (2009) a qual alega que a aprendizagem 
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da geometria é um momento de interação entre a geometria utilizada no coti-
diano com aquela aprendida em sala de aula. Os dados mostraram que tanto 
as características do conteúdo da geometria, quanto a especificidade do modo 
de aprendizagem do aluno surdo na sala regular de ensino, mesmo tendo uma 
relação intrínseca por ser ambos bem visual, esses elementos foram desconsi-
derados pela professora na sua prática pedagógica, o que prejudicou e influen-
ciou negativamente tanto na aprendizagem da aluna quanto na sua motivação. 

Pudemos perceber que a interação da professora, que não sabe Libras, 
com a aluna surda dentro da sala de aula, no desenvolvimento das atividades 
é mínima ou quase inexistente. Considerando que a função do intérprete é 
mediar a comunicação entre surdos e ouvintes, a primeira indagação foi sobre 
a existência de estratégias, diferenciadas, que seriam utilizadas na interpreta-
ção da aula de geometria que viabilizasse o ensino de geometria para a aluna 
surda. A resposta do intérprete surpreendeu os pesquisadores ao informar que 
utiliza de recursos variados no sentido de conseguir favorecer o acompanha-
mento do conteúdo pela aluna surda na aula, o que pode ser verificado no 
próximo excerto.

Excerto 6: Toda explicação tende a ser visual, portanto, se necessário 
utilizo objetos de formas geométricas variadas para que ela precise fazer 
um esforço cognitivo menor possível para entender o que a professora 
está ensinando. Se não é possível usar objetos no momento eu lanço 
mão de outros recursos: janela, carteira, armário da sala, ventilador, por-
ta, quadro-negro etc. 

Nota-se nesta resposta uma linha de pensamento ultrapassa as estraté-
gias da professora que lança mão apenas dos moldes básicos do conteúdo, ao 
aplicar o seu plano de aula padronizado para todos. Nesse caso, o intérprete 
demonstra que busca explorar a percepção visual do aluno surdo, através de 
objetos e formas presentes na sala de aula. Buscou-se ainda identificar os 
principais desafios encontrados pela interprete na interpretação da aula de ge-
ometria para a aluna surda. A profissional relata que a principal dificuldade é 
a terminologia específica da área assim como suas fórmulas, como pode ser 
observado nos excertos a seguir: 

Excerto 7: Fazê-la assimilar as fórmulas. 
Excerto 8: Ela aprende rápido, mas, às vezes, precisamos criar sinais 
para facilitar a comunicação com ela e a aprendizagem dela. 

Baseados nesta afirmação podemos perceber que a professora trans-
mite o conteúdo através de fórmulas o que, por sua vez, tende a dificultar a 
compreensão da matéria, confirmando a teoria de Costa e Magalhães (2011) 
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a qual no alertava uma das possíveis causas da dificuldade de aprendizagem 
dos alunos surdos poderiam estar relacionada a postura tradicional assumida 
pelos professores. De acordo com Leonel e Borges (2012), as peculiaridades 
existentes na linguagem matemática representa um obstáculo no processo de 
aprendizado do surdo, visto a inexistência de sinais para determinadas expres-
sões utilizadas na matemática. 

Perguntou-se ao intérprete ainda sobre as estratégias utilizadas por ela, 
com intuito de sanar as dúvidas da aluna surda na aula de geometria, o que 
segundo ela é amenizado buscando auxílio no uso das tecnologias da infor-
mação como apoio e recurso utilizados para potencializar e até propiciar con-
dições de aprendizagem para a aluna. 

Excerto 9: pesquiso sinais na internet, passo os links para ela buscar 
as informações em língua de sinais e ela sempre me surpreende no dia 
seguinte. 

É necessário que o professor assuma o papel e responsabilidade na 
aprendizagem dos alunos com deficiência na sala de aula. Muitas vezes, a res-
ponsabilidade do professor, por não saber Libras nem como lidar com alunos 
surdos, em termos de propiciar condições para aprendizagem, desenvolver 
estratégias didáticas e metodológicas para o ensino do seu conteúdo, essa 
responsabilidade é delegada ao profissional que acompanha o aluno com de-
ficiência. No caso do surdo, essa reponsabilidade é delegada ao intérprete que 
possui função e responsabilidades próprias da sua área de atuação e acaba 
assumindo os encargos do docente, sem sequer ter recebido formação para tal.

Com a finalidade de verificar a eficiência dos métodos utilizados pela pro-
fessora e pela intérprete e como tem se dado o processo de inclusão, analisa-
mos as respostas da aluna surda, primeiramente buscando saber se ela gosta-
va ou não de geometria e os seus motivos. Com insegurança, a aluna responde 
apontando preferências à matemática, como observado no excerto a seguir:

Excerto 10: Eu gostar mais ou menos de geometria” ... “eu não tem von-
tade de estudar geometria, só matemática simples. 

Entendemos que a matemática simples citada pela aluna seja a aritmé-
tica e a álgebra, assim temos que a aluna não demostra muito interesse em 
aprender geometria e até confessa não ter vontade de estudar essa disciplina. 
De acordo com os relatos, o fato de a aluna demonstrar desinteresse pela geo-
metria, mesmo sendo um conteúdo de apelo visual, pode ser ocasionado pela 
falta de metodologias específicas para o ensino dessa disciplina para surdos. 
O modo como lhe é ensinada a geometria afasta a motivação e dificulta o pro-
cesso de ensino e aprendizagem.
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Na busca por saber o que a aluna mais gostava de aprender nas aulas 
de geometria e ela nos disse gostar mais das formas e menos das fórmulas, o 
que pode ser observado no próximo excerto:

Excerto 11: Gosto de estudar as formas geométricas, mas as fórmulas 
as vezes são complicadas. 

Atentamos para o fato da aluna gostar das formas geométricas, isto 
nos remete a questão visual, concreta, as quais possuem influência significa-
tiva no aprendizado do surdo considerando que sua habilidade se fundamen-
ta por meio de estímulos visuais. Contudo, a aluna nos alerta também para 
o uso excessivo das fórmulas, que, por vezes, no ensino da geometria são 
impostas aos alunos como uma definição desligada de quaisquer aplicações 
ou explicações de natureza história ou lógica. Nesse caso, os dados apontam 
sempre para a mesma direção em que falta métodos, recursos didáticos e 
estratégias específicas para o ensino dos alunos surdos na sala regular de 
ensino. Esse contexto de inadequação das ações de prática de ensino dificulta, 
atrasa a aprendizagem e desmotiva o aluno surdo a frequentar a escola. 

Ao ser perguntado o que a aluna mais gosta de fazer na aula de ge-
ometria, ela aponta para questões de afetividade em termos de perceber a 
participação e esforço do professor para que ela aprenda e goste do conteúdo.

Excerto 12: Eu gosto de prestar atenção, gosto quando o professor ex-
plica o exercício e eu aprendo rápido. 

Chama a atenção ainda, o fato de que a aluna gostar de quando ela 
aprende rápido. Ela entende que caso o professor explica e ela não aprende 
ou demora muito a aprender, isso faz com que ela fique insegura e demonstra 
não gostar da disciplina, especialmente, se envolver fórmulas, como apontado 
em excertos anteriores.

Os dados também apontam para o fato da aluna gostar mais ou menos 
de geometria pode estar relacionado ao fato da aluna não assimilar os con-
ceitos geométricos de maneira eficaz. Esta dificuldade encontrada pela aluna 
pode estar associada a metodologia utilizada pela professora, que não a be-
neficia. Perguntada sobre o que ela acha mais fácil e mais difícil, ela responde 
que gosta mais de desenhar as formas, já o mais difícil é lidar com os números. 

Excerto 13: gosto mais fazer desenho de formas
Excerto 14: organizar os números

Neste sentido, percebemos uma confirmação dos princípios de Noguei-
ra (2009) que nos enfatizava que o ensino da geometria deve possuir caráter 
dinâmico, estimulando a criatividade e a capacidade de resolver problemas. 
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Através da análise feita das respostas obtidas nos questionários pode-
mos verificar a relevância dos ideais de Vasconcelos (2010), que nos atentava 
para a o fato de que para que o aprendizado em uma sala de aula inclusiva, 
que possui alunos surdos, realmente aconteça de forma significativa, é preciso 
que o educador esteja apoiado em um tripé educacional e neste tripé devem 
estar presentes: a Língua de Sinais, o conhecimento matemático e uma meto-
dologia apropriada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos nos possibilitaram tecer algumas considerações 

a respeito de como tem se dado o processo de inclusao do aluno surdo nas 
escolas regulares de ensino e também como é o ensino de geometria para 
alunos surdos. O surdo é uma pessoa que se comunica de forma diferente, 
que tem uma expressão e cultura própria, e que possui habilidades cognitivas 
semelhantes aos ouvintes. Contudo, para que o surdo aprenda os conteúdos, 
é preciso romper barreiras do ensino tradicional, favorecendo de alguma forma 
a comunicação e possibilitando a participação do aluno surdo na construção 
de sua aprendizagem. 

Diante das concepções dos sujeitos da pesquisa, percebemos que tanto 
a professora quanto a interprete pesquisadas estão de acordo sobre a impor-
tância de uma metodologia adequada para promover a inclusão dos alunos 
surdos nas escolas regulares de ensino, concebendo uma visão de escola in-
clusiva que vai ao encontro ao que os teóricos indicam sobre a inclusão, como 
sendo aquela escola que valoriza as diversidades dos alunos e se prepara e 
se adéqua para melhor recebê-los.

Neste sentido cabe aos professores promover situações que proporcio-
nem não só a inserção do aluno surdo na sala de aula, mas que viabilizem a 
aquisição de conhecimento, concomitantemente o desenvolvimento de habili-
dades intelectuais e do pensamento crítico e reflexivo e, consequentemente, 
tornando os cidadãos mais aptos a conviver em uma sociedade cada vez mais 
exigente, garantindo direito de igualdade a todos. A professora demonstrou 
inúmeras dificuldades para se trabalhar em sala de aula com alunos surdos, 
ministrando suas aulas de geometria, o que a leva ensinar da mesma forma 
para todos os alunos ouvintes e surdos, não concebendo, portanto, a ideia de 
um ensino adequado aos surdos.

Os dados também mostraram a quase inexistência de propostas didático 
metodológicas de ensino de geometria com alunos surdos e ainda que apenas 
aulas expositivas, com quadro, giz e o livro didático não são suficientes para 
evidenciar certos conceitos, tendem a ocasionar uma ineficiência na aprendi-
zagem efetiva do aluno surdo, bem como falhas no domínio de conteúdos bá-
sicos. Faz-se necessário o uso de recursos visuais sempre que possível em 
suas aulas visando favorecer o aprendizado, sobretudo para dos alunos surdos. 
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O ensino do surdo não deve ficar a cargo do interprete que tem que as-
sumir o papel de docente, buscando por estratégias que propiciem condições 
de aprendizagem ao surdo. Observou-se nesse cenário, a relevância do papel 
do intérprete neste processo de inclusão, visto que o trabalho realizado pela 
intérprete demonstrou que deveria ser complementar ao trabalho do professor, 
no entanto, essa profissional não ficou limitada à mera interpretação das aulas. 
Ela se mostrou enquanto um facilitador na comunicação entre o professor e o 
aluno surdo, muitas vezes assumindo o papel de docente, além de buscar por 
si próprio, meios de melhorar a comunicação e a aprendizagem da aluna.

Com relação a aluna surda pudemos perceber pelo seu caderno, que ela 
acompanha as aulas, fazendo cópias do que está no quadro, porém a partir 
das respostas dela no questionário percebemos que ela se encontra perdida 
em relação a aprendizagem geometria, ao passo que se torna até um pouco 
incoerente com relação as suas respostas. 

Por fim concluímos que inclusão não é permitir que alunos com alguma 
deficiência frequentem as escolas regulares, mas também dar formação aos 
profissionais, além de condições para trabalhar de forma coerente e eficaz, 
com um método realmente inclusivo, propiciando condições de ensino e de 
aprendizagem para os alunos com deficiência. Entende-se, nesse aspecto, a 
pertinência de atender aos que são incluídos em suas necessidades específi-
cas e favorecer uma educação de qualidade, garantindo-lhes o direito de aces-
so à educação e ao processo formativo no seio da escola regular de ensino.
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INCLUSAO ESCOLAR DOS SURDOS NA PERSPECTIVA 
DOS PROFESSORES 

Márcia Dias liMa*

Marisa Dias liMa**

1 INTRODUÇÃO
A educação inclusiva tem como princípio o atendimento à diversidade, 

à universalização da educação e à garantia de direitos e oportunidades iguais 
a todos, sem distinção. Neste contexto, a inclusão encontra-se cada vez mais 
presente no âmbito escolar e gera uma inquietação nos professores e demais 
pessoas envolvidas, que por vários motivos não se sentem capacitados e mui-
to menos preparados para trabalhar com essa nova realidade.

Depois deste foram surgindo os interesses por parte de alguns em pes-
quisar sobre a inclusão mais ainda do aluno surdo no ensino regular, na tenta-
tiva de compreender como acontece o seu processo dentro da escola, tendo 
em vista que os surdos tem uma particularidade linguística que demanda a 
necessidade de elaborar um recurso pedagógico específico. 

Ressalta se que por muito tempo o sujeito surdo esteve à margem da 
sociedade, isto é, por se tratar de uma minoria, na qual a maioria da população 
é ouvinte, foram excluídos e vistos como incapazes de aprender que ainda 
são perpetuadas até hoje esta visão gerando diversas lacunas que efetive a 
inclusão dos alunos surdos. 

A discussão em torno da educação inclusiva, embora defendida desde 
a década de 90 a partir da publicação da declaração de Salamanca (BRASIL, 
1994), provoca muitas discussões no meio acadêmico, sugerindo alguns ques-
tionamentos: a escola e principalmente o professor, estão preparados para 
trabalhar com a inclusão do surdo no ensino regular? Quais são as estruturas e 
organização dos trabalhos que promova a inclusão dos alunos surdos? Quais 
são as práticas de ensino adotadas para atuar com os alunos surdos na sala 
de aula? Estas são algumas indagações a serem respondidas com a pesquisa 
proposta no âmbito deste trabalho.

Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo analisar a percepção dos 
professores acerca da inclusão dos surdos na rede de ensino a fim de analisar 
as práticas e estratégias didático-metodológicas e pedagógicas desenvolvidas 
pelos professores como também quais são as condições oferecidas aos alunos 
surdos pelas escolas.
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** Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
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Para que isso ocorra a pesquisa constituiu-se numa abordagem qua-
litativa com a aplicação de questionários aos professores que atuam com os 
alunos surdos na sala de aula de 2(duas) escolas diferentes da rede de ensino 
estadual de Uberlândia-MG.Com as informações coletados constatou-se que 
os professores ainda se encontram em embate com a problemática inclusão 
dos alunos surdos promovidos pelo sistema de ensino. 

No fim acredita-se que foi possível, dentro dos limites de um trabalho de 
pesquisa, levantar elementos que merecem aprofundamento através de pesqui-
sas mais abrangentes sobre a inclusão dos alunos surdos além de levantar a 
percepção dos professores em relação a este processo; contribuir para a refle-
xão dos profissionais da educação sobre o processo de inclusão do aluno surdo.

2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O processo de inclusão de alunos com deficiências no país vem sendo 

encaminhado, principalmente a partir da publicação da Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação em 1996, que propõe no art. 58:

Art. 58. Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades espe-
ciais (BRASIL, 1996).

A inclusão dos alunos com deficiências no ensino regular requer, uma 
reforma geral em todo sistema de ensino. Um dos aspectos centrais nesse 
processo é a postura do professor em “Se tratando da temática inclusão de 
alunos com deficiência em salas de aulas de ensino regular, as atitudes do 
professor em relação ao ensino desse aluno estariam diretamente ligadas ao 
seu conceito de inclusão” (MONTEIRO; MANZINI, 2008, p. 3). 

Para Machado e Lopes (2010, p. 43), a educação inclusiva se constitui 
num espaço de intenso conflito, porque se desafiam as Instituições os sis-
temas, que não possuem condições suficientes para suprir a demanda dos 
alunos com deficiências. Em se tratando do processo de inclusão de alunos 
surdos temos a exigência de domínio e uso da Libras pela comunidade esco-
lar, associada a presença de intérpretes, de recursos imagéticos, entre outros 
recursos e adaptações. 

3 INCLUSÃO ESCOLAR DOS ALUNOS SURDOS
Tendo em vista que a educação é um direito de todos que inclui os alu-

nos surdos, porém diante desta a escola dita “comum” deve transformar em 
uma escola inclusiva sendo visto como um processo árduo e grande desa-
fio a todos, pois além de transformar suas práticas educativas, vencendo os 
desafios devem considerar as particularidades dos sujeitos surdos. Conforme 
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diz Quadros (2005, p. 57) ao afirmar que a inclusão dos surdos em contexto 
escolar deve ser considerada em tais questões:

“Inclusão” não no sentido de colocar o surdo entre os ouvintes, mas no 
sentido de garantir o exercício da cidadania do surdo enquanto brasilei-
ro. Esta inclusão tem sido traduzida de diferentes formas, mas, para os 
surdos, acontece de forma a garantir que os mesmos venham a adquirir 
a língua de sinais, tenham pares surdos, acesso à educação na sua lín-
gua, isto é, a língua de sinais brasileira, acesso ao ensino de português, 
como segunda língua, e acesso aos conhecimentos curriculares. 

No entanto, ao se referir a inclusão do aluno surdo na escola regular, a 
prática de ensino e o processo deve atentar em garantir igualdades de direitos, 
“oportunidade de realizar com maior autonomia seus projetos, afirmando sua 
identidade cultural e promovendo o desenvolvimento social” (GUARINELLO et 
al., 2006, p. 38). A mesma pesquisadora constata que: 

A inclusão do aluno surdo no ensino regular, [...] evidencia que as princi-
pais dificuldades citadas ora relacionam-se aos próprios professores - à 
falta de conhecimento acerca da surdez, à dificuldade de interação com 
o surdo, ao desconhecimento de LIBRAS –, ora aos sujeitos surdos – a 
própria surdez e a dificuldade de compreensão que tais sujeitos apre-
sentam na ótica dos professores (GUARINELLO et al., 2006).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996) esta-
belece que os sistemas de ensino deverão assegurar, principalmente, profes-
sores especializados ou devidamente capacitados, que possam atuar com os 
alunos surdos em sala de aula na qual o mesmo deve encontrar um ambiente 
favorável ao desenvolvimento da sua identidade como ser capaz e, para tanto, 
é preciso que a escola reconheça e valorize a sua cultura, ou seja, que vá 
além dos pressupostos da escola inclusiva e se reorganize na direção de uma 
escola bilíngue e bicultural.

 Nesse sentindo, é preciso, além de garantir a totalidade da formação 
de professores, reestruturar o sistema de ensino para a inclusão do aluno sur-
do que promova a reforma do currículo visando o ensino como um instrumento 
político e democrático, portanto igualitário, ou seja, com potencial para promo-
ver a igualdade de oportunidades. Deveria, também, reconhecer as diferenças 
sociais e culturais e não privilegiar e marginalizar alunos de forma evidente 
(APLLE, 2002, p. 24).

Mittler (2003, p. 25), reforça que a inclusão escolar implica em reforma e 
reestruturação das escolas como um todo e essas mudanças incluem:
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[...] o currículo corrente, a avaliação, os registros e os relatórios de aqui-
sições acadêmicas dos alunos, as decisões que estão sendo tomadas 
sobre o agrupamento dos alunos nas escolas ou nas salas de aula, a 
pedagogia e as práticas de sala de aula, bem como as oportunidades de 
esporte, lazer e recreação.

E como, complementarmente, propõe Skliar (2006, p.16):

Mudanças nos parâmetros curriculares nacionais, mudanças nas leis de 
acessibilidade, mudança na universalização do acesso à escola, mudan-
ças na obrigatoriedade do ensino, mudanças na passagem entre um tipo 
de escola quase sempre excludente e a fundação de outro tipo de escola 
que se pretende inclusiva, que se pretende para todos etc.

Em relação aos alunos surdos, a reestruturação da escola implica criar 
condições de interlocução entre os professores ouvintes e seus alunos surdos, 
garantir práticas pedagógicas adequadas aos surdos, viabilizar o aprendizado 
por meio da Libras, propiciar o intercâmbio entre os surdos, e incluir o profes-
sor surdo e o intérprete de Libras na equipe de profissionais da escola.

Para Skliar (1999, p. 217), a participação de um professor surdo no pro-
cesso de inclusão e na elaboração de um novo currículo para os alunos surdos 
torna-se fundamental porque “esse grupo esteve sempre subordinado a mode-
los educativos pensados e estruturados por ouvintes e para ouvintes imperfei-
tos, ou seja, modelos educacionais clínicos e restaurados”.

Reforçando essa proposição, Dias (2006) e Martins (2005) consideram 
que é preciso envolver os surdos nos processos de discussão, elaboração e 
implementação de políticas educacionais e curriculares e na construção do 
projeto político pedagógico da escola.

Em relação à participação dos surdos Kyle (1999, p.18) acrescenta:

Raramente há uma maioria de surdos no processo de tomada de deci-
sões. [...] Uma vez que o sistema educacional é o majoritário, este cur-
rículo provavelmente é centrado na audição, ou seja, baseia-se numa 
perspectiva auditiva do mundo. [...]

Contundo, a participação dos surdos é essencial devido aos questiona-
mentos que surgem no sentido de buscar um modelo que atenda as propostas 
de inclusão nos contextos escolares comuns. Somente a inserção dos surdos 
no processo educacional pode auxiliar na elucidação desses questionamentos, 
alguns já previstos por Quadros (2006, p.15) e apresentados a seguir: 
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Como a escola regular vai garantir o processo de aquisição da Libras? 
Quem serão os interlocutores das crianças surdas? Como será promo-
vida a interação social dos pares surdos? Como será a constituição do 
sujeito surdo? Como os grupos exercerão e reproduzirão suas regras 
e seus princípios surdos? Como a coletividade será garantida? Como 
a escola vai garantir o acesso aos conhecimentos escolares na língua 
de sinais em escolas que utilizam o português como meio linguístico? 
Como será garantido o processo de alfabetização e letramento na escri-
ta da língua de sinais? Como será proporcionado o ensino do português 
com estratégias baseadas na aquisição de segunda língua?

Responder a esses questionamentos tem sido difícil principalmente por-
que a formação de professores para atuar com a inclusão dos alunos surdos 
iniciaram se efetivamente após o Decreto no 5.626/05, que regulamente a Lei 
no 10.436/02, determinou a inclusão da Libras e ensino de português como 
segunda língua nos cursos de formação de professores.

Por fim, ressalta se que educação inclusiva consiste em um sistema de 
ensino de qualidade que atenda a todos, exigindo um novo posicionamento 
das escolas quanto à reestruturação, o aperfeiçoamento dos professores, de 
suas práticas pedagógicas, da reformulação das políticas educacionais e im-
plementação de recursos e projetos educacionais inclusivos.

4 PERCUSO METODOLÓGICO
Foi adotada nesta pesquisa a abordagem qualitativa tendo em vista de 

ele ser o mais adequado para esta pesquisa pela capacidade desta abordagem 
de subjetivar os dados e a flexibilidade na sequência das etapas da pesquisa 
(TRIVIÑOS, 2006). Essa abordagem vem de encontro com a possibilidade de 
ampliação das discussões sobre os problemas educacionais dos surdos.

Decidiu-se, também, pelo estudo de caso com a aplicação de um ques-
tionário aos professores, uma vez que o foco era o trabalho dos professores so-
bre a educação dos surdos tanto na escolha e elaboração de conteúdos quando 
as adaptações realizadas para trabalhar com os alunos surdos na sala de aula. 
Tudo isso pretendíamos analisar a percepção dos professores sobre a inclusão 
dos alunos surdos, a sua participação e a estrutura escolar para trabalhar com a 
inclusão. O estudo de caso é definido por Triviños (2006, p.133) como “uma ca-
tegoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”.

A pesquisa foi realizada na cidade de Uberlândia do Estado de Minas 
Gerais, em uma escola pública estadual onde foram obtidos os dados por meio 
dos questionários preenchidos pelos professores que atuam com o aluno sur-
do na sala de aula com a presença do intérprete de Libras.
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Os questionários envolveram as seguintes questões para a coleta de 
dados: a) o que se entende pela inclusão? Inclusão para alunos surdos?; b) 
conteúdos desenvolvidos, estratégias de ensino e de avaliação empregados 
em cada uma das disciplinas; c) aspectos significativos relacionados à intera-
ção entre os professores, os alunos ouvintes e o aluno surdo e d) Quais são as 
condições, os suportes e as estruturas oferecidas aos mesmos para trabalhar 
com os surdos; e) alguns outros pontos a discutir sobre a inclusão.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Nesta seção, são apresentados os sujeitos desta pesquisa, neste caso 

professores que atua na rede estadual de ensino que tem alunos surdos na 
sala de aula. As informações foram coletadas através de questionários apli-
cados. Fizeram parte desta pesquisa 5 professores em diferentes áreas de 
formação e os tempos de experiências como docência variam bastante entre 
eles; por fim ao comparar com o tempo de experiência com o tempo de traba-
lho com os alunos surdos são mínimos como se observa no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 – Dados dos participantes

Participante Área de  
Formação

Tempo de  
experiência

Tempo de trabalho  
com surdos

Professor A Pedagogia 10anos 3anos

Professor B Normal Superior 20anos 3meses

Professor C Letras 4anos 2anos

Professor D Geografia 4anos 3anos

Professor E Ciências/Biologia 7anos 2anos

Fonte – Dados de questionários coletados (2020).

Além dos dados de perfil e formação foram elaboradas uma pergunta 
aberta e 6 questões fechadas com espaço para as suas observações acerca da 
inclusão dos alunos surdos na qual procuramos analisar sob a percepção dos 
professores de como dar a organização da escola e suas estruturas, formação 
de professor, recursos didáticos e outras questões envolvidas com a inclusão 
dos alunos surdos na educação publica com o enfoque na rede estadual.

Antes aplicar os questionários com as questões objetivas foi elaborada 
uma pergunta individualmente aos professores sobre o que eles entendem 
pela inclusão a fim de verificar o seu entendimento e ponto de vista pois esta 
questão nos permite entender e analisar melhor as percepções/observações e 
argumentos dos professores no decorrer das questões q são partidos da sua 
percepção sobre a inclusão, nele foi encontrado diferentes pontos de vistas e 
entendimentos como se observa nos depoimentos abaixo:
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Professor A – É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro 
e assim ter o privilegio de conviver e compartilhar com pessoas diferen-
tes de nós.
Professor B – Uma tentativa de tornar a educação mais humana, aco-
lhedora para qualquer estudante de suas diferenças.
Professor C – Conceder ao aluno com deficiência as mesmas oportuni-
dades de aprendizagem que qualquer outro aluno tenha, bem como con-
ceder ao aluno com as dificuldades na aprendizagem condições iguais 
de desenvolver as capacidades cognitivas para desempenhar seu papel 
de cidadão na sociedade.
Professor D – É a socialização de alunos com necessidades especiais 
na escola, com outros alunos, pais e professores.
Professor E – É todo um processo educativo voltado para incluir alunos 
com deficiência na escolarização regular.

5.1 QUESTÃO 1: AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 
OFERECIDA PELA ESCOLA 

Excelente 0%

Bom 0%

Média 80%

Ruim 20%

Fonte – Dados de questionários coletados (2020).

A maioria com os 80% dos professores avalia como média a estrutura 
e organização oferecidas pela escola argumentando que ainda falta na escola 
equipamentos audiovisuais e material adequado para auxiliar o aprendizado 
dos alunos surdos. Os outros 20% dos professores consideram a estrutura e 
organização como ruim pois percebe se que a inclusão do aluno surdo na es-
cola se limita muito ao interprete de Libras apesar desta não ser a função dele. 

Os outros professores ainda citam que os demais profissionais entre 
eles, a equipe diretiva, desconhecem o trabalho de inclusão com os alunos 
surdos o que acaba limitando a sua qualidade de oferecer uma estrutura e 
organização que acolhe de fato a inclusão dos surdos. Um dos professores 
enfatiza que a inclusão não funciona, pois percebe se que na maioria das ve-
zes os alunos surdos vem a escola mesmo só para a sociedade, pois ver que 
o aprendizado é insuficiente para os alunos surdos.
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5.2 QUESTÃO 2: CONHECIMENTO EM LIBRAS E A EDUCAÇÃO  
DOS SURDOS

Muito Bom 0%

Bom 0%

Fraco 100%

Nula 00%

Fonte – Dados de questionários coletados (2020).

Os dados acima nos mostram que todos os professores com 100% afir-
mam que o conhecimento em Libras e educação dos surdos é bastante fraca e 
muitos deles dependem integralmente dos interpretes de Libras para se comu-
nicar com os alunos surdos e também recorre ao mesmo profissional acerca 
das especificidades que a educação dos surdos necessita para poder entender 
as dificuldades que os seus alunos surdos mostra durante as aulas.

5.3 QUESTÃO 3: RECEBEU ALGUMA FORMAÇÃO PARA ATUAR COM 
OS ALUNOS SURDOS E SUAS ESPECIFICIDADES

Sim 30%

Não 70%

Fonte – Dados de questionários coletados (2020).

Os dados na questão anterior nos apresentaram que os professores 
possuíam fracos conhecimentos sobre a Libras e a educação dos surdos ge-
rando dificuldade dos professores em trabalhar efetivamente com a inclusão 
dos alunos surdos, portanto esta questão procurou abordar aos professores se 
os mesmos receberam alguma formação continuada que possibilite melhor o 
seu trabalho com os alunos surdos.

A maioria com 70% diz que não receberam algum tipo de formação que 
o capacite a trabalhar com os alunos surdos na sala de aula destacando que 
caso queira buscar algum tipo de formação tem que correr atrás e outro profes-
sor afirma que precisou buscar um curso básico de Libras por sua conta para 
conhecer porem o mesmo não oferece alguma base para atuar efetivamente 
com uma metodologia eficiente com os alunos surdos sugerindo que seja ofer-
tado um curso de aprofundamento especifico para os docentes que atua com 
os alunos surdos.

Somente os 30% dos professores afirmam que receberam algum tipo 
de formação para atuar com os alunos surdos, o curso de Libras promovido 
pela secretaria de educação, e outro recebeu a formação através de um curso 
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oferecido pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia) aos professores da 
rede pública de ensino intitulado em Atendimento Educacional Especializado 
– AEE para alunos surdos com a carga horária de 180hs da modalidade EAD.

5.4 QUESTÃO 4: ADAPTA OS CONTEÚDOS E PRATICA DE ENSINO 
PARA ENSINAR O ALUNO SURDO

Sim 60%

Às vezes 20%

Nunca 20%

Fonte – Dados de questionários coletados (2020).

Os 20% dos professores afirmam que nunca realizaram algum tipo de 
adaptação de conteúdos e práticas de ensino para trabalhar com os alunos 
surdos durante as aulas argumentando que falta recursos e formação para 
realizar tais adaptações na qual conta somente com o interprete de Libras para 
tais suportes que os surdos necessitam durante o material que utiliza nas aulas 
como o livro didático apesar deles terem consciência de não serem a função 
deles para tais solicitações.

Já os 60% dos professores diz que adaptam sempre os conteúdos e 
práticas de ensino com o uso de vídeos, imagens, aulas expositivas, jogos pe-
dagógicos e tecnologias que aparam a necessidade dos mesmos, sendo que 
os outros professores com 20% realiza em algumas vezes as adaptações ao 
incluir Alfabeto em Libras nas salas de aulas e nos momentos complexos das 
aulas utiliza se xerox para facilitar os a acompanhar.

5.5 QUESTÃO 5: METODOLOGIA ADOTADA APRESENTA UMA BOA 
CORRELAÇÃO DE COMPREENSÃO PARA ALUNOS SURDOS

Sim 0%

Às vezes 100%

Nunca 0%

Fonte – Dados dos questionários coletados (2020).

Após os dados de a questão anterior nos mostrar que os 20% dos pro-
fessores afirmarem que nunca adaptaram os conteúdos e outros 20% afirma 
que as vezes recorre a adaptação e os últimos 60% dos professores diz que 
sempre adapta os conteúdos, no entanto os dados acima nos mostra que nem 
isso contribuíram com a boa correlação de compreensão para alunos surdos 
como afirma todos os professores, os 100%, devido pela falta de experiência 
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com os alunos surdos com o tempo máximo de 3anos que são poucos diante 
da complexidade e particularidade que envolve o ensino-aprendizagem dos 
alunos surdos.

5.6 QUESTÃO 6: COMO AVALIA A INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS 
NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Excelente 0%

Bom 0%

Média 30%

Ruim 70%

Fonte – Dados de questionários coletados (2020).

Do ponto de vista geral dos professores sobre a inclusão dos alunos 
surdos existentes na rede estadual de ensino, os 30% dos professores avaliam 
a sua inclusão como média para a escola que ela atua por ser o primeiro ano 
que a escola trabalha com os surdos e a mesma acredita que há muitas outras 
redes com mais recursos para incluir efetivamente os alunos surdos.

Diferentemente dos outros professores com 70%, eles os avaliam como 
ruim, um deles argumenta que muitos dos alunos surdos são colocados numa 
escola que não está estruturado para recebe-los pois não se ver alguma es-
trutura física e humana, mesmo que a escola tente, mas ainda não está apto 
para atender as reais necessidades do educando. Outra afirma que apesar de 
acreditar na inclusão é inegável a falta de estrutura das escolas bem como o 
despreparo dos professores para que ela realmente aconteça de forma efetiva, 
pois o convívio dos surdos com os professores e alunos também é afetado pela 
inexistência de comunicação, devido ao fato dos mesmos desconhecer a Libras.

6 CONCLUSÃO
Atualmente a inclusão educacional vem se construindo em meio às dis-

cussões e debates que ocorrem nos Sistemas Educacionais entre eles insti-
tuições e secretarias de ensino. Porém, o processo inclusivo não está sendo 
realizado nestes locais, mas sim nos estabelecimentos de ensino, sendo efeti-
vado pelos professores que neles atuam, ou seja, as discussões se encontram 
distantes da realidade vivenciada na prática. Por isso, constata-se que a fim 
de que este processo seja analisado adequadamente, tendo em vista o apri-
moramento do mesmo, faz-se necessário que haja um grupo de pessoas que 
aprimore um estudo nos locais nos quais o mesmo está ocorrendo.

No entanto, partindo se desta perspectiva, esta pesquisa teve por con-
duta analisar o processo de inclusão que ocorre na região de Uberlândia atra-
vés da percepção dos professores acerca da inclusão, no caso desta pesquisa 
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o enfoque será a inclusão de alunos surdos. Tem por intuito em verificar a 
real condição de trabalho de inclusão com os alunos surdos em sala de aula 
comum. Deste modo, um dos aspectos enfocado foi como a escola promove 
o processo inclusivo doa alunos surdos que formente o preparo do professor 
para atuar neste processo, por considerar ser este um aspecto indispensável 
para assegurar o aprendizado dos alunos inseridos em classe comum.

 Entretanto, foi verificado neste aspecto dos professores é que muitos 
deles têm apresentado uma formação e conhecimento deficitário, o que con-
tribui para que eles se sintam despreparados para atuar no processo inclusivo 
dos alunos surdos. Acrescenta-se que mais da metade dos professores relata-
ram que não foram sequer orientados quanto à possibilidade da diversidade do 
alunado que poderá ter em sala de aula para que possa reorganizar a estrutura 
de ensino para promover um bom ensino aprendizagem aos alunos surdos que 
está em decadência. 

Destaca-se que muitos estudos têm sido realizados em torno do tema da 
inclusão. No entanto, apenas descrever as dificuldades que o processo inclusi-
vo tem apresentado pouco auxilia na execução do mesmo que desencadeia o 
conhecimento deficitário por parte dos professores. Dessa forma, é preciso de-
senvolver pesquisas que priorizem meios de auxiliar os profissionais do ensino 
regular que estão atuando com surdos, enfatizando a formação em serviço, 
abordando diferentes aspectos da pratica pedagógica, tendo em vista contri-
buir para atenuar as lacunas que há em torno do tema da inclusão educacional.

Quando se refere as varias responsabilidades que cabem a este profes-
sor estão a de desenvolver habilidade, sensibilidade e competência técnica em 
interações diárias, bem como ter flexibilidade para fazer às adaptações frente 
às diferenças de cada individuo. Deste modo, a avaliação da aprendizagem 
dos alunos deve priorizar a aplicação dos conhecimentos, ou seja, o aspecto 
qualitativo ou quantitativo conforme estabelece a LDB, nº 9.394/1996 que os 
sistemas de ensino deverão assegurar, principalmente, professores especia-
lizados ou devidamente capacitados que possam atuar com qualquer pessoa 
especial na sala de aula.

Neste sentido, entende-se que o aluno surdo tem o direito de frequentar 
uma sala de aula da rede regular de ensino e de ser atendido pedagogicamen-
te em suas necessidades. No entanto, a partir da análise dos instrumentos de 
pesquisa utilizados neste trabalho, percebe-se grandes dificuldades por parte 
das escolas para atender as necessidades educacionais destes alunos, por-
tanto, percebe se nos dados os professores ainda trabalham com os alunos 
surdos em uma perspectiva tradicional, ou seja, não existe uma mudança di-
dático-metodológica para atender as necessidades pedagógicas deste aluno. 

Os mesmo estudos evidenciaram também na necessidade de uma for-
mação continuada em serviço desses professores para a efetivação com qua-
lidade da educação inclusiva. As dificuldades vivenciadas no cotidiano escolar 
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se traduzem em dúvidas e inseguranças entre esses profissionais, sob a ale-
gação de que não se sentem preparados para atender as demandas desses 
educandos. Os dados indicam que os professores desconhecem o processo 
de ensino aprendizagem do surdo e sobre suas implicações educacionais. 
Esse aspecto diz respeito à formação dos professores, considerado um dos 
maiores desafios impostos pela inclusão.

Nesta perspectiva, as escolas devem ser reestruturadas para que os 
professores tenham condições de se capacitarem para atender todos os alu-
nos de modo igualitário. Neste sentido, os professores devem estar abertos a 
compreender as diferenças educacionais dos alunos surdos e ouvintes, para 
que possam auxiliá-los através do desenvolvimento de estratégias pedagógi-
cas que atendam essas diferenças. No entanto, faz-se necessário também que 
as instâncias superiores de educação se posicionem favoráveis à capacitação 
dos professores, e disponham meios para que os mesmos sejam adequada-
mente preparados.

Concluem se que a educação tem-se preocupado com o processo de 
inclusão dos alunos surdos, mas esta proposta ainda encontra diversas lacu-
nas e necessita reformas, pois a educação inclusiva consiste em um sistema 
de ensino de qualidade que atenda as especificidades dos surdos tanto no 
aspecto cultural quanto o da linguística, exigindo um novo posicionamento das 
escolas quanto à reestruturação, o aperfeiçoamento dos professores, de suas 
práticas pedagógicas, da reformulação das políticas educacionais e implemen-
tação de projetos educacionais inclusivos que complemente o processo de 
ensino dos alunos surdos.
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INSTRUMENTOS AVALIATIVOS: MULTIPLICANDO AS 
FONTES DE INFORMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS SURDOS

EliaMar GoDoi*

lETicia DE sousa lEiTE**

raquEl BErnarDEs***

1 INTRODUÇÃO
O atual cenário da educação inclusiva desafia o professor nos diferentes 

momentos de sua prática em sala de aula, em especial no exercício da ava-
liação assumindo os princípios do ensino como produção do conhecimento. 
Pensar a avaliação da aprendizagem num sentido que responda às demandas 
atuais da educação exige que coloquemos em reflexão a prática do avaliar não 
como um processo punitivo, seletivo e excludente. Em se tratando da avalia-
ção da aprendizagem dos alunos surdos, esse processo se torna ainda mais 
complexo em função das suas necessidades linguísticas.

Nesse contexto, concebendo a avaliação como um momento de cons-
trução do conhecimento e o ato de avaliar enquanto um processo contínuo e 
de constante reflexão sobre o processo formativo do aluno, este trabalho teve 
como objetivo geral investigar sobre as diferentes fontes de informação para 
coletas de dados como tomada de decisões na perspectiva da avaliação for-
mativa para os alunos surdos. Em específico, com vistas a multiplicar as fontes 
de informação e a fim de coletar dados de qualidade para a avaliação que as-
pira a ser formativa, apresentamos alguns instrumentos e procedimentos que 
podem ser utilizados nos processos avaliativos dos alunos surdos. Dentre os 
instrumentos e procedimentos de avaliação, lançamos luz ao diário reflexivo, 
ao portfólio, à autoavaliação e avaliação de pares, à refacção das atividades, 
às provas e ao feedback. 

Quanto ao quadro teórico-metodológico, a pesquisa foi circunscrita na 
revisão bibliográfica da temática de estudo. A fim de buscar suporte à temática 
apresentada, trabalhos como os de Felice (2013) e de Fidalgo (2002), no âmbi-
to da Linguística Aplicada, e os de Álvarez Méndez (2002), Fernandes (2006), 
dentre outros autores no âmbito do processo educacional geral de avaliação, 
fundamentaram nossas discussões. Adotamos como metodologia a pesquisa 
qualitativa de natureza bibliográfica. 

* Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
** Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
*** Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.
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A raridade de estudos envolvendo o processo de avaliação na perspec-
tiva da Linguística Aplicada, sendo mais pungente no contexto da avaliação 
do ensino para surdos, justificou a pesquisa. A educação inclusiva contempla 
favorecer o desenvolvimento da aprendizagem de todos os alunos, e, no caso 
do aluno surdo, é imprescindível que se considere a sua condição linguística. 

Um processo avaliativo que visa à promoção da avaliação em condi-
ções de igualdade para os alunos surdos, deve considerar a possibilidade em 
multiplicar as fontes de informação para coleta de dados de qualidade consi-
derando a maneira visual como o surdo aprende, a possibilidade dos registros 
das atividades acontecerem em língua de sinais registrados em vídeos, e dife-
rentes instrumentos e/ou procedimentos que reconheçam a sua singularidade 
linguística.

2 AVALIAÇÃO NA PROMOÇÃO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
Na avaliação diagnóstica como coleta de dados para a tomada de deci-

sões, quando necessário, o professor retoma os conteúdos que precisam ser 
revistos ou segue adiante com novos conteúdos. Nessa perspectiva, a ava-
liação formativa propõe ações a fim de redirecionar o processo de ensino e 
aprendizagem, na retomada de ações e estratégias que vão ao encontro das 
necessidades dos alunos. Com vistas a um processo contínuo e dinâmico, a 
avaliação torna-se fundamental ao desenvolver diferentes propostas de ensino 
na promoção da aprendizagem significativa. 

Para buscar o contínuo progresso na aquisição e no desenvolvimento 
do conhecimento, Álvarez Méndez (2002) assevera que é preciso multiplicar 
as fontes de informação a fim de coletar dados de qualidade para a avaliação 
que aspira a ser formativa. Dentre os recursos que poderão ser desenvolvidos 
como coleta de informação para a tomada de decisões, podem ser citados o 
diário reflexivo, o portfólio, a autoavaliação e avaliação dos pares, a refacção 
das atividades avaliativas, os testes e as provas, dentre outros procedimentos 
de avaliação. O tipo de informação que queremos coletar determinará a esco-
lha dos mecanismos de avaliação (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002). 

Um processo avaliativo que visa à promoção da avaliação em condi-
ções de igualdade para os alunos surdos, deve considerar a possibilidade em 
multiplicar as fontes de informação para coleta de dados de qualidade consi-
derando a maneira visual como o surdo aprende, a possibilidade dos registros 
das atividades acontecerem em língua de sinais registrados em vídeos, e dife-
rentes instrumentos e/ou procedimentos que reconheçam a sua singularidade 
linguística.

Com vistas a multiplicar as fontes de informação a fim de coletar dados 
de qualidade para a avaliação que aspira a ser formativa, apresentamos al-
guns instrumentos e procedimentos a seguir.
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2.1 DIÁRIO REFLEXIVO
A proposta de multiplicar as fontes de informação ao desenvolver ins-

trumentos avaliativos para coleta de dados do desempenho dos alunos me-
diante a interação com o professor possibilita que o diário reflexivo signifique 
a aprendizagem dos estudantes. Por meio deste instrumento de avaliação, o 
professor observa como cada aluno vai aprender o objeto do conhecimento de 
uma forma singular, a partir da sua subjetividade, do seu contexto sócio cultural 
e de toda a sua experiência de vida. 

Nessa perspectiva, a avaliação passa a ter um foco especial no que 
se refere a um processo individualizado em meio ao coletivo de alunos. Para 
tanto, é necessário desenvolver um olhar sobre o aspecto da individualida-
de, e também, da objetividade. Individualidade, ao entender que cada um se 
apropria do conhecimento a partir do contexto em que se encontra inserido, 
das suas experiências, dentre tantos outros fatores. Objetividade, quando o 
estudante se apropria do conhecimento a partir de como ele foi formulado his-
toricamente. 

O diário reflexivo se mostra como instrumento importante para o registro 
da aprendizagem dos alunos surdos, uma vez que possibilita o registro no for-
mato de vídeo, utilizando a língua de sinais. Dessa maneira, promove a apren-
dizagem crítico-reflexiva do aluno ao pensar e repensar o seu processo por 
meio de sua língua natural, que é a língua de sinais. Nesse caso, é importante 
considerar a mediação do intérprete de Libras durante o processo, podendo 
trazer voz à sinalização do surdo no caso do registro em vídeo e/ou fazer a 
tradução escrita como legenda da língua de sinais para a língua oral-auditiva.

Por outro lado, no caso de a alternativa dos registros acontecerem em 
Língua Portuguesa como segunda língua, o diário reflexivo possibilita a práti-
ca da escrita nessa modalidade. Ao conceber a avaliação como um caminho 
a ser percorrido em parceria entre professor e aluno, o diário reflexivo como 
fonte de informação para coleta de dados, promove diálogo fundamental para 
a tomada de decisões e retomada do caminho mediante os percalços a serem 
encontrados. 

2.2 PORTFÓLIO
No campo prático da avaliação formativa, diferentes instrumentos ava-

liativos para coleta de dados do desempenho dos alunos contemplam essa 
perspectiva, como por exemplo, o Portfólio, em que permite ao professor ob-
servar “o que o aluno aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, para que se 
providenciem os meios para que ele aprenda o necessário para a continuidade 
dos estudos” (VILLAS BOAS, 2010, p. 29). Ainda segundo a autora, o Portfólio 
como procedimento de avaliação formativa permite que, através de amostras 
dos trabalhos dos alunos durante certo período de tempo, seja observado o 
progresso dos estudantes por meio de produções variadas.
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O Portfólio, enquanto coleta de informações para tomada de decisões e 
como instrumento de avaliação dos processos de ensinagem1,**** pode se tornar 
um excelente instrumento avaliativo visto que oportuniza ao aluno ser copar-
tícipe no processo de ensino e aprendizagem ao refletir sobre as atividades 
desenvolvidas. Mais do que coletar/reunir todas as atividades, textos e tudo 
o que foi trabalhado na disciplina durante um período do tempo, o aluno re-
fletirá sobre a maneira como aprendeu, dando pistas sobre o que ainda não 
aprendeu e quais conteúdos precisam ser retomados pelo professor a fim de 
significar a aprendizagem do aprendiz.

O perfil multifuncional do Portfólio que pode ser desenvolvido com recur-
sos de acessibilidades, considerando as tecnologias de comunicação e infor-
mação, contribui para que esse instrumento de avaliação seja adequado às ne-
cessidades linguísticas dos alunos surdos. Aliado à criatividade desses alunos, 
o Portfólio pode favorecer o registro das atividades, seja por meio de vídeo em 
língua de sinais, ou por registro visuais, tais como gravuras, ilustrações, dese-
nhos, dentre outros. Assim, na prática, é imprescindível que as experiências 
dos alunos surdos sejam mediadas pelo professor no intuito de nortear esse 
processo e promover a autorreflexão contínua, significando a aprendizagem 
desses alunos. 

De maneira geral, todos os alunos são convidados ao usar o Portfólio 
como instrumento que potencializa pensar os conhecimentos adquiridos e, ao 
mesmo tempo, refletir sobre eles, na possibilidade de refazer o que foi pro-
duzido. Atividades são retomadas e refletidas, pois o que interessa saber é 
se e como o aluno está aprendendo. Com isso, entendo o Portfólio como uma 
possibilidade avaliativa também na perspectiva da autovaliação, avaliação dos 
pares, avaliação da disciplina, além da refacção das atividades com o feedback 
constante do professor/mediador.

2.3 AUTOAVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PARES
Como procedimento de avaliação, no sentido de promover uma mudan-

ça de pensamento dos alunos e professores sobre a avaliação como quantifi-
cação e punição de erros, a autovaliação e avaliação dos pares, surgem como 
possibilidade de exercitar ciclicamente o processo de ensino e aprendizagem 
envolvendo estratégias de revisão e reflexão sobre as atividades. A autova-
liação como aliada complementar a avaliação formativa possibilita ao aluno 
se orientar em seu desenvolvimento pedagógico, percebendo os obstáculos a 
serem vencidos e quais possibilidades de caminhos a trilhar. 

Como já mencionado, Fidalgo (2002, p. 138) defende que autoavaliação 
deve ocorrer em conjunto com a alter-avaliação, não sendo “[...] possível que a 

1
**** Entende-se o termo ensinagem como ação conjunta, deliberada e intencional entre professor e 

aluno na busca da construção do conhecimento na universidade (ANASTASIOU; PIMENTA, 2002).
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(auto)avaliação seja mera apropriação do que o outro julga porque isso não da-
ria ao agente qualquer autonomia em relação à sua aprendizagem”. Ou seja, a 
autoavaliação defendida pela autora vai além da centralização do aluno nesse 
processo, ela compreende a negociação entre aluno e professor com vistas ao 
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, e, consequentemente, promo-
ve o “amadurecimento de todos os agentes envolvidos sobre a valoração de 
suas ações” (FIDALGO, 2002, p. 138).

É interessante verificar que esse procedimento contempla o desenvolvi-
mento das habilidades de todos os alunos promovido pela avaliação que aspira 
a ser formativa, na defesa de que 

[...] a (auto) avaliação, entendida como um todo, como parte do processo 
de ensino-aprendizagem e não como eventos isolados, pode ser um ins-
trumento capaz de promover a constituição crítica de agentes em ensino 
de língua estrangeira [...] (FIDALGO, 2002, p. 141).

À luz dos estudos de Fernandes (2005, 2006), Lopes e Silva (2012), 
Villas Boas (2009), a autovaliação responsabiliza o aluno por sua aprendiza-
gem e colabora para propiciar o desenvolvimento autônomo e a independên-
cia do estudante em relação ao professor. Nessa perspectiva, retomo Felice 
(2013) ao defender o uso da autoavaliação e da avaliação dos pares a fim de 
compartilhar o poder de avaliar com os alunos e professores de línguas em 
formação. No percurso de construção do conhecimento linguístico, o aluno, 
guiado pelo professor, é levado a refletir sobre a sua aprendizagem, tornando-
-se consciente da forma como aprende melhor, além de perceber os avanços 
obtidos durante o percurso.

A fim de promover o exercício justo da avaliação, Álvarez Méndez (2002) 
defende a técnica da triangulação constituída por professores, alunos e cole-
gas. Ao refletir sobre autoavaliação e avaliação dos pares pode ser simples a 
compreensão de que avaliar compreende o ensinar outra vez, quando neces-
sário. Para tanto, é preciso considerar a forma de ser e de aprender do outro, 
constituindo a singularidade em determinado conhecimento. 

Assim, o olhar avaliativo se torna multidimensional ao pressupor que va-
lor e qualidade são concepções altamente subjetivas. Diante disso, diferentes 
olhares são mais consistentes que um único olhar. Ao avaliar é preciso que o 
professor seja humilde para rever o planejamento de suas ações a fim de pos-
sibilitar uma aprendizagem significativa a fim de facilitar o percurso das constru-
ções linguísticas dos alunos no processo de ensino e aprendizagem de línguas. 

Nessa direção, a autovaliação e avaliação dos pares podem trazer infor-
mações importantes sobre o fazer pedagógico do professor e a necessidade 
da tomada de decisão a partir dos feedbacks dos alunos. As possibilidades de 
uso e aplicação desses instrumentos avaliativos podem fazer parte da elabora-
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ção do Portfólio enquanto dossiê da aprendizagem dos alunos ou ainda serem 
realizadas como atividade avaliativa à parte no sentido de contribuir com o 
desenvolvimento do estudante. Faz-se, portanto, necessário esclarecer sobre 
o objetivo da tarefa a ser desenvolvida para que se cumpra o caráter formativo 
da avaliação a serviço da aprendizagem.

2.4 REFACÇÃO DAS ATIVIDADES
Na concepção de avaliação da aprendizagem em sua dimensão classi-

ficatória, o erro é, geralmente, associado à ideia do fracasso, do castigo e da 
punição. Contudo, na avaliação que pretenda ser formativa com o enfoque na 
autoaprendizagem, o erro é entendido como parte do processo do aprender ao 
possibilitar novas chances e tentativas.

Nesse ponto, ao propor que o aluno refaça a sua atividade avaliativa, seja 
após uma vista de prova ou um feedback do professor como orientação, anco-
ramos essa proposição nos estudos de Rezende (2010) quando a pesquisadora 
aponta a importância da refacção das atividades como parte essencial para re-
flexão durante o processo de aprendizagem. Segundo a autora, “a atitude dian-
te do conhecimento de como fazer e refazer atividades/ações foram de absoluta 
importância para evidenciar o progresso dos alunos” (REZENDE, 2010, p. 147). 

Vista por esse ângulo, ao refazer a atividade avaliativa após o feedback 
do professor e novas orientações, o aluno reflete sobre o próprio fazer sendo 
capaz de se autoavaliar, demonstrando suas aprendizagens. Nessa perspec-
tiva, a nota deixa de ser o produto final da avaliação, uma vez que geralmente 
não reflete a real aprendizagem do aluno. Quando os erros se tornam oportu-
nidade de aprendizado, a refacção de atividades como instrumento de avalia-
ção e significância no desenvolvimento do estudante, oportuniza que este seja 
copartícipe na construção do conhecimento. 

A esse respeito, retomo os estudos de Felice (2013), em que a autora 
além de pontuar sobre a importância do Portfólio e do Diário Reflexivo no pro-
cesso de ensino e aprendizagem de línguas, também destaca a possibilidade 
de refacção da prova com o intuito de demonstrar que a nota não é o objeti-
vo final na avaliação que aspira ser formativa. No intuito de melhorar o seu 
desempenho, Felice esclarece que os alunos têm uma segunda chance nas 
provas escritas e orais, caso não obtenham sucesso e/ou queiram melhorar o 
seu desempenho. Ao promover uma reflexão sobre a real aquisição de conhe-
cimento, o cerne da proposta das diferentes atividades avaliativas a serviço 
das aprendizagens se encontra na possibilidade de promover “uma espécie 
de transição do tradicional para a avaliação formativa” (FELICE, 2013, p. 73). 

Em se tratando da avaliação no ensino e aprendizagem de línguas, a 
refacção das atividades avaliativas pode representar uma possibilidade de 
avaliação que pretenda ser formativa ao contribuir para agir a favor da apren-
dizagem do aluno. Nas palavras de Álvarez Méndez (2002, p. 79), “Qualquer 
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decisão adotada deve estar bem-fundamentada e bem argumentada, sendo a 
prudência de uma característica crucial que impõe agir razoavelmente a favor 
do sujeito que aprende [...]”. Para tanto, o diálogo deve ser construtivo e fun-
damentar a execução de tarefas objetivando uma prática avaliativa constante. 
Quando isso ocorre, a avaliação faz parte do caminho educacional, da prática 
cotidiana em sala de aula e da construção da aprendizagem.

É oportuno ressaltar a importância da refacção de provas para o aluno 
surdo, uma vez que ele enfrenta o desafio de expressar os seus conhecimen-
tos acadêmicos através da segunda língua, em sua modalidade escrita. Para 
mensurar quais seriam as barreiras linguísticas enfrentadas pelos surdos no 
que tange à avaliação escrita, basta considerar a experiência de, enquanto 
ouvintes, fazer uma prova ou atividade avaliativa em segunda língua. Con-
siderando ainda, que a língua de sinais é uma língua de modalidade visual e 
espacial, enquanto as línguas orais são de modalidade oral e auditiva.

Enquanto um dos procedimentos da avaliação formativa, a refacção de 
provas permite que o aluno entenda o erro como parte do processo de apren-
der. Em especial para o aluno surdo, após uma vista de prova, ou do feedback 
do professor como orientação para uma nova oportunidade de demonstrar a 
sua real aprendizagem, a refacção de prova será ainda mais significada se o 
aluno surdo tiver a possibilidade de refazê-la em Libras.

2.5 PROVAS
Embora as provas sejam aplicadas na perspectiva da avaliação soma-

tiva, depende do uso que se faz desse instrumento para que a finalidade de 
sua aplicação seja formativa. Nessa direção, as provas enquanto instrumento 
de coleta de dados são válidas desde que tenham uma intenção para além 
da mediação de resultados. A atuação do professor no processo de avaliação 
pressupõe que este perceba os sinais de aprendizagem que os alunos pro-
duzem em suas respostas e em seus comportamentos. Para tanto, ele pode 
acumular essas informações para compreender como é o percurso que cada 
aluno está realizando.

As possibilidades do uso dos instrumentos avaliativos sob a ótica da 
avaliação formativa, não deve se limitar à nota como produto final, somente 
para classificar e excluir os alunos. Ao contrário, as provas podem ser utiliza-
das em favor da aprendizagem do aluno, quando servem para coletar dados de 
maneira diagnóstica, gradativa e processual. Para ajudar o professor a mapear 
as reais necessidades e dificuldades apresentadas pelo aluno, as provas de-
vem nortear o professor mediador a tomar decisões que auxiliem o aprendiz a 
alcançar os objetivos propostos, indo além da mera verificação dos conteúdos 
trabalhados e da atribuição de notas.

Quando os resultados das provas aplicadas são utilizados a fim de al-
cançar os objetivos propostos e de ajudar o aluno a superar as suas dificulda-
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des, esse instrumento avaliativo não se torna estático. Ao contrário, contribui 
efetivamente para a regulação e autorregulação do ensino e da aprendizagem, 
possibilitando entender a prova, os testes e os diferentes tipos de instrumentos 
avaliativos em uma perspectiva de avaliação formativa.

Com o enfoque no processo avaliativo do aluno surdo, a prova, com vis-
tas a coleta de dados de qualidade para futuras decisões na perspectiva for-
mativa, deve contemplar a necessidade linguística do aluno surdo. Para tanto, 
de acordo com os documentos oficiais vigentes, a correção das provas escritas 
deve reconhecer a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da 
Língua Portuguesa. Além disso, podem ser adotados mecanismos alternativos 
para a avaliação de conhecimentos expressos em Libras, registrados em vídeo.

Assim, na prática, a prova pode ser aplicada aos alunos surdos em lín-
gua de sinais, mediada pelo profissional intérprete, possibilitando que respon-
dam às questões da prova em sua língua natural, demonstrando assim, o seu 
real conhecimento, evitando o desgaste cognitivo de se expressar em segunda 
língua, na modalidade escrita.

3 A IMPORTÂNCIA DO FEEDBACK NA REGULAÇÃO DO PROCESSO 
DE APRENDIZAGEM
A avaliação como um caminho para a aprendizagem pressupõe a dinâmi-

ca do diálogo, da pergunta estimuladora e da mediação para chegar ao resul-
tado proposto. Para acompanhar esse percurso, o feedback, seja do aluno ou 
do professor, se torna necessário como um termômetro da caminhada em cada 
passo rumo ao saber. Conforme se aproxima do resultado esperado é preciso 
certificar se o aluno já tem o que é preciso para seguir adiante. Além disso, o 
feedback do estudante é fundamental para o professor avaliar a sua avaliação. 
Importante ainda considerar que a avaliação é sempre dialógica. Quando o pro-
fessor avalia, ele também se coloca no processo de avaliação. À vista disso, 
avaliar com intenção formativa pressupõe o diálogo constante entre professor e 
aluno em busca de resultados que permitam o prosseguir na caminhada. 

À medida que o professor vai compreendendo como é esse percurso, 
estabelece processos práticos por meio de propostas de atividades que sejam 
mais favoráveis à individualidade de cada aluno e também ao conjunto de 
alunos que compõem a sala de aula. Ao recolher as informações e trabalhá-
las ao articular com o que o aluno traz com as suas proposições, é possível 
constituir um plano de avaliação que favoreça a aprendizagem do aluno. 
Considerando as questões até aqui debatidas, entendo com Villas Boas (2006) 
que o feedback é o elemento-chave na avaliação formativa, no processo de re-
colher as informações, interpretadas pelo professor, para tomada de decisões. 
Diante disso, é preciso considerar que os professores têm olhares diferentes 
sobre o mesmo aluno. Isso se dá em função de que eles vêem e percebem 
nesse aluno aprendizagens diferentes por meio de processos diversos. 



231

O feedback enquanto coleta de dados sobre o desempenho do aluno, 
possibilita que os resultados sejam utilizados como oportunidade de diálogo 
com o aluno. Fidalgo (2002, p. 136) pontua sobre a importância do feedba-
ck como “a melhor forma de conhecer o que os alunos realmente aprende-
ram”. Se ele não aprendeu, é necessário ensinar outra vez. Esse ensinar 
novamente compreende a retomada de ações e um novo planejamento com 
estratégias diferentes. Ensinar sempre da mesma maneira não contempla 
a necessidade do aluno em aprender, caso contrário, a aprendizagem teria 
ocorrido no primeiro momento. Ensinar de novo e da mesma forma não pro-
picia avanço no processo. Para tanto, é necessário que o professor derrube 
as suas hipóteses e renuncie às suas certezas imutáveis e radicais de um 
saber absoluto.

Levando em consideração as reflexões sobre o feedback como elemen-
to-chave na avaliação formativa, ele se torna ainda mais relevante quando 
aplicado aos processos avaliativos dos surdos, uma vez que possibilita ao pro-
fessor o conhecimento das dificuldades e/ou habilidades desses alunos por 
meio de sua própria enunciação, seja sinalizada ou escrita. 

Sumarizando as considerações aqui levantadas sobre a importância do 
feedback na regulação da aprendizagem, quando necessário, o professor re-
toma os conteúdos que precisam ser revistos ou segue adiante com novos 
conteúdos. Nessa perspectiva, a avaliação formativa propõe ações a fim de 
redirecionar o processo de ensino aprendizagem, na retomada de ações e 
estratégias que vão ao encontro às necessidades de cada aluno. Com vistas 
a um processo diagnóstico, processual e dinâmico, a avaliação se torna aliada 
do professor como parte integrante do ensino e na promoção da aprendizagem 
significativa e formação dos estudantes. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho buscamos apresentar os diferentes instrumentos 

de coleta de dados que podem ser utilizados pelo professor ao permitir que 
obtenha o maior número de informações em relação ao aprendizado alcança-
do por seus alunos. Diante dos dados obtidos, o professor terá condições de 
promover a aprendizagem em consonância à avaliação, ao comparar se os 
objetivos propostos foram atingidos, quais as dificuldades dos seus alunos, 
quais pontos necessitam ser retomados, dentre outras decisões que ajudarão 
o aluno a avançar na aprendizagem. 

Nessa direção, concordo com Villas Boas (2010, p. 29) ao ressaltar que 
“Aprendizagem e avaliação andam de mãos dadas – a avaliação sempre aju-
dando a aprendizagem”. Essa é a tônica da avaliação formativa, ao promover 
que avaliação e aprendizagem caminhem juntas em prol da aprendizagem do 
aluno na superação de suas dificuldades. No entanto, é preciso atentar para 
o fato de que a avaliação também necessita ser avaliada. Se o instrumento 
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da coleta de dados não for bem elaborado, ele pode não refletir o patamar de 
conhecimento dos alunos. 

Os tipos de avaliação que visam somente à soma dos resultados finais 
para reprovação ou aprovação, não contemplam as necessidades durante o 
processo de aprendizagem dos alunos. Ao contrário, a avaliação formativa pro-
picia ao professor rever as estratégias de ensino, os materiais pedagógicos 
que estão sendo utilizados a fim de atingir os objetivos da aprendizagem. E, 
para tanto, é preciso (re)aprender a avaliar com vistas a atender as necessida-
des dos alunos percebidas através das coletas de informações via a utilização 
dos diferentes instrumentos avaliativos.

Retomando a questão sobre a experiência de ensinar, aprender e avaliar 
concordo com Felice (2013) em relação à proposta de avaliação formativa no 
ensino de línguas como possibilidade de o aluno assumir coparticipação no 
processo ensino aprendizagem através de uma prática reflexiva. 

Para entender o que se passa em seu trabalho na construção do conhe-
cimento e na tarefa de ensinar avaliando, ou vice-versa, o professor deve ter 
um olhar atento sobre a maneira como cada aluno aprende e se dispor a refletir 
constantemente sobre o seu fazer pedagógico. Por vezes, será necessário 
retroceder, outras vezes, caminhar em passos mais lentos para em momento 
posterior e oportuno, alcançar os objetivos propostos. 

No que tange ao processo avaliativo dos alunos surdos, aprendizagem 
e avaliação devem caminhar de mãos dadas com vistas a promover que as 
práticas avaliativas aplicadas a esses alunos sejam orientadas por ações mais 
adequadas às suas necessidades linguísticas, fazendo valer toda a legislação 
que procura favorecer o acesso, a permanência, a participação e a aprendiza-
gem dos alunos surdos.
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ACESSO E DESENVOLVIMENTO DE ALUNOS SURDOS 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO REGULAR

anDrElina h. r. raBElo*

suEly anDré DE araúJo DriGo**

1 INTRODUÇÃO
As Políticas Públicas de inclusão a partir da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988) provoca debates e reflexões com propostas de mu-
danças no projeto de Educação inclusiva no Brasil, ocasionando uma reinter-
pretação do papel escolar, que deve se envolver com a sociedade e estar apta 
a receber todos os alunos da comunidade respeitando suas diferenças e ao 
mesmo tempo oferecer um ensino que promova o desenvolvimento de todos, 
dentro da capacidade de cada um, para que todos possam se sentir parte do 
contexto escolar, tendo sua individualidade e seus valores respeitados. 

 Dentro desse contexto inclusivo também podemos citar o Plano Na-
cional de Educação – PNE –, a Declaração de Salamanca, a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, dentre outros movimentos que con-
tribuíram para a inclusão de crianças especiais no âmbito do ensino regular. 
Para garantir o direito de todos os alunos, independente da sua condição, de 
estarem juntos participando e aprendendo, o Ministério da Educação apresen-
ta a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação In-
clusiva, que visa constituir políticas públicas fomentadoras de uma educação 
de qualidade para todos.

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei no 10.172/2001, trás como 
destaque que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir 
seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à di-
versidade humana”. Em relação à Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), 
podemos dizer que se tornou um marco importante na luta em defesa da es-
cola inclusiva que garanta o direito à educação, considerando as caracterís-
ticas dos alunos, com uma proposta de pedagogia centrada na criança e que 
respeite suas limitações e potencialidades. Esse documento destaca ainda as 
necessidades de as escolas adaptarem suas edificações para receber alunos 
com deficiências físicas e a importância de investimento na formação de pro-
fessores para atuarem nesse contexto inclusivo.

Se tratando da inclusão da criança surda precisamos destacar que, em-
bora a criança surda viva em uma comunidade de maioria ouvinte, ela é parte 
integrante de uma comunidade surda com identidades culturais diferentes. Na 
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história da educação dos Surdos, a principal reivindicação desse grupo é de 
que as crianças surdas tenham acesso a escolas bilíngues, ou seja, que pos-
sam ser alfabetizados tendo a Libras como a Língua mediadora no processo de 
ensino-aprendizagem e a Língua Portuguesa na modalidade da leitura e escri-
ta, para tanto, são muitos os surdos que se recusam a serem oralizados man-
tendo contato com Língua Portuguesa somente por meio da leitura e escrita. 

No Brasil segundo dados do último Censo (IBGE, 2010) são aproxima-
damente 5,7 milhões de brasileiros surdos ou que apresentam algum tipo de 
deficiência auditiva. De acordo com o Decreto no 5.296/04, art. 5o, pessoa com 
deficiência auditiva é aquela que tem “perda bilateral, parcial ou total, de qua-
renta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 2004). A pessoa surda apre-
senta características e problemas que merecem uma análise mais profunda 
e para isso é preciso avaliar a realidade do individuo a fim de perceber as 
situações que contribuem para desencadeamento desses problemas e quais 
são esses problemas.

As Politicas Públicas Nacionais Inclusivas que diz respeito aos surdos, 
surgem como resultado de movimentos das comunidades surdas que se orga-
nizam para defender que o aluno surdo conviva em sua escola regular com um 
ensino bilíngue, sendo a Língua brasileira de Sinais – LIBRAS –reconhecida 
como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa na modalidade de leitura e 
escrita sua segunda língua (L2). No atual cenário educacional inclusivo, os 
alunos surdos frequentam escolas regulares e compartilham as salas de aula 
com a maioria ouvinte, tendo como apoio o acompanhamento do intérprete, 
porém, no contra turno escolar eles frequentam as salas de recursos, também 
chamadas de salas de Atendimento Educacional Especializado – AEE, e nesse 
espaço aprendem Libras e Língua Portuguesa por meio da Libras.

Tendo em vista que a maiorias dos surdos nascem em famílias de ou-
vintes, os mesmos não têm contato com sua língua natural em seus primeiros 
anos de vida, dessa forma, eles chegam à escola sem conhecer a Libras o que 
causa um grande prejuízo cognitivo para essa criança. Por isso as salas do 
AEE servem de ambiente para aprendizagem da Libras. O surdo por meio de 
sua organização política e suas reivindicações tem alcançado cada vez mais 
a representatividade na sociedade e isso acontece de diversas maneiras: seja 
por meio da comunidade surda, seja por meio da inserção no mercado de tra-
balho e ingresso nas universidades ou até mesmo pelo ativismo, porém, para 
se inserir em meios que exigem conhecimento inerente. E ainda, o mesmo tem 
que se adequar a escrita da Língua Portuguesa para demonstrar suas habili-
dades, mesmo porque a lei que reconhece a Libras como língua deixa bem 
claro que a mesma não substitui a Língua Portuguesa na modalidade escrita. 

Esse trabalho teve como objetivo traçar as Politicas Públicas relaciona-
das à inclusão da pessoa surda no contexto da escola regular e analisar as 
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práticas desenvolvidas descrevendo se a inclusão desse aluno ocorre de fato 
e se esse aluno consegue permanecer e se desenvolver dentro desse cenário. 
Para isso, lançamos mão de leitura do estado da Arte dentro da temática pro-
posta, acompanhamos alunos surdos durante suas aulas nas escolas regula-
res e também no contra turno, na sala de recursos. 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi baseada na Pesquisa quali-
tativa, no que diz respeito ao objetivo se enquadrou na Pesquisa Explicativa e 
quanto aos procedimentos foi considerada Estudo de Campo. Para coleta de 
dados acompanhamos aulas de Língua Portuguesa dentro da sala regular que 
tivesse pelo menos 2 alunos surdos e também acompanhamos as aulas na 
sala de recurso no contra turno a fim de analisar como esses alunos se desen-
volviam nesses dois contextos dentro do mesmo espaço escolar. 

2 POLITICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL DE SURDOS NO 
AMBIENTE ESCOLAR
A grande dificuldade de socialização do surdo é o fato de que a maioria 

deles nasce em famílias ouvintes não falantes de Libras e, embora esse indi-
víduo faça parte dessa sociedade ouvinte sua língua natural é a Libras. Esse 
fator contribui de forma negativa, pois o surdo, muitas vezes, aprende a Libras 
tardiamente ocasionando nesse processo prejuízos imensuráveis devido as 
situações peculiares inerentes a estes sujeitos e a aquisição de sua língua 
materna (GOES, 1999). 

Por muito tempo a comunidade surda brasileira lutou pelo reconheci-
mento de sua língua, buscou firmar sua identidade e o respeito à sua cultu-
ra, como resultado desse processo finalmente, em 2002, por meio da Lei no 
10.436 que posteriormente foi regulamentada pelo Decreto no 5.626 de 2005 a 
Libras – e outros recursos a ela associados – finalmente foi reconhecida como 
meio legal de comunicação e expressão (art. 1o). Porém, com uma ressalva: 
a de que a Libras não poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portu-
guesa. Desse modo os surdos passam a ter também o direito à intérprete nos 
mais diversos contextos sociais.

Em contrapartida o Decreto no 5.626/2005 que regulamentou a lei dispõe 
sobre o acesso das pessoas surdas a educação. Dentre vários critérios, discor-
ridos entre os capítulos, cabe mencionar aqui o capítulo 4 que trata do uso e da 
difusão da Libras e da Língua Portuguesa para acesso das pessoas surdas à 
educação. Em seu art. 14 o decreto traz que as instituições federais de ensino 
devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas, acesso à comunicação, 
à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos con-
teúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades 
de educação, desde a educação infantil até à superior.

Em seu parágrafo 1o para garantir o atendimento educacional especiali-
zado e o acesso previsto no caput, o decreto defende que as instituições fede-
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rais de ensino devem promover cursos de formação de professores para o en-
sino e uso da Libras; a tradução e interpretação de Libras – Língua Portuguesa; 
e o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; 
além de ofertar obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras 
e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos.

Em relação ao âmbito escolar o decreto diz que as escolas devem ter 
em sua equipe pedagógica professor de Libras ou instrutor de Libras; tradutor 
e intérprete de Libras – Língua Portuguesa; professor para o ensino de Língua 
Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; e professor regente 
de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada 
pelos alunos surdos. A escola deve ainda garantir o atendimento às necessida-
des educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas 
salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao da esco-
larização, apoiando, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre 
professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por 
meio da oferta de cursos.

Para que os alunos surdos matriculados nessas escolas regulares não 
sejam prejudicados em relação às avaliações o decreto defende que devem 
ser adotados mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de se-
gunda língua na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semânti-
co e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal 
da Língua Portuguesa e ainda desenvolver e adotar mecanismos alternativos 
para a avaliação de conhecimentos expressos em Libras, desde que devida-
mente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos.

Em relação aos recursos didáticos a escola deve disponibilizar equi-
pamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem 
como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com 
deficiência auditiva. Considerando que a língua natural desse aluno é gestu-
al-visual, os recursos didáticos, metodologias e estratégias deveriam explorar 
recursos imagéticos a fim de contribuir para o desenvolvimento e permanência 
desse aluno no contexto escolar.

Diante do exposto aqui sobre a Lei no 10.436/2002 e o Decreto no 
5.626/2005 que regulamenta essa lei poderíamos pensar que tudo já está resol-
vido, a lei e o decreto determinaram o que deve ser feito e as Políticas Públicas 
se adequaram para atender as exigências, mas de fato, o que tem acontecido? 
Diante dessa pergunta essa pesquisa buscou investigar como tem sido o acesso, 
a permanência e o desenvolvimento desse aluno surdo na escola regular. 

2.1 PROPÓSITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS
A educação dos surdos, no que se refere ao propósito das Políticas Pú-

blicas inclusivas, embora possibilite pesquisas e debates diante dos desafios 
apresentados, são considerados por eles avanços, em uma perspectiva de 
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mudança social e educacional. Em busca de uma investigação ampla a res-
peito das Políticas Públicas de Educação inclusiva, faremos um recorte a partir 
da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), que apresenta como 
um dos seus objetivos principais “promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 
(art. 3o inciso IV). 

No art. 205 a Constituição define educação como um direito de todos a 
ter desenvolvimento pleno, com o exercício da cidadania e competências para 
o trabalho. O art. 206, inciso I, determina a “igualdade de condições de acesso 
e permanência na escola” e apresenta como dever do Estado, o atendimento 
educacional especializado, preferencialmente no ensino regular da rede pú-
blica (art. 208). A igualdade de condições e permanência na escola deve ser 
compreendida de uma forma ampla, no sentido da oferta de vagas para todos 
os alunos, mas também oferecer aos mesmos a condição de aprendizado re-
conhecendo as suas especificidades.

A Lei no 7.853 de 24 de outubro de 1989 diz em seu art. 1o que ficam 
estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos in-
dividuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva inte-
gração social, nos termos desta Lei. O parágrafo 1o discorre que na aplicação 
e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade 
de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pes-
soa humana, do bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados 
pelos princípios gerais de direito. 

Essa Lei assegura ainda o direito a uma educação inclusiva e nesse 
sentido, é fundamental elaborar projetos para proporcionar formação especia-
lizada aos professores, pois são eles que darão cumprimento a essas Políticas 
públicas inclusivas em salas de aulas.

[...] A inclusão escolar não cabe em um paradigma tradicional de educa-
ção e, assim sendo, uma preparação do professor nessa direção requer 
um design diferente das propostas de profissionalização existentes e de 
uma formação em serviço que também muda, porque as escolas não 
são mais as mesmas, abraçarem esse novo projeto educacional (MAN-
TOAN, 2006, p. 54-55). 

Na perspectiva de uma educação inclusiva, em 1990 foi publicado a 
Declaração Mundial de Educação para todos, logo, em junho de 1994 na Espa-
nha, a Declaração de Salamanca declara o seguinte (BRASIL, 1994):

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 
outras. Devem acolher deficiência e crianças bem dotadas; crianças que 
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vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou 
nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crian-
ças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas.

Nesse sentido, este texto propõe uma Educação de inclusão com um 
olhar abrangente e de acolhimento global a todas as crianças que são desfa-
vorecidas ou marginalizadas e demandam práticas que sejam exercidas com 
base na igualdade e diferença, com capacidade de transpor a lógica da ex-
clusão superando o exercício discriminatório. Para garantir uma educação de 
qualidade, a escola deve integrar em sua política pedagógica a identificação e 
a organização para então elaborar recursos pedagógicos de acessibilidade ca-
pazes de promover a equidade por meio da participação plena de seus alunos. 
Os professores que atuam em uma escola inclusiva devem se conscientizar 
que a exclusão somente pode ser abolida das escolas com o enfrentamento 
dos preconceitos que são desafios de seguir adiante, conhecer o novo com o 
propósito de evoluir.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei no 9.394/96, pre-
vê a participação dos alunos que tem deficiência na escola pública e regular, 
no capítulo V – Da Educação Especial art. 58 preconiza que: 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modali-
dade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais e altas 
habilidades ou superdotação. § 1o Haverá, quando, necessários serviços 
de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiarida-
des da clientela de educação especial.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional o atendi-
mento educacional será realizado de acordo com as condições específicas 
do aluno em classes, escolas ou serviços especializados em salas de aulas 
comuns do ensino regular, também é previsto que cada tipo de deficiência terá 
currículos com métodos pedagógicos específicos para atender as necessida-
des de cada aluno. Dessa forma a educação passa a ser vista como um direito 
de todos para derrubar as barreiras das desigualdades e enfrentar o conserva-
dorismo que circunstancialmente faziam parte da educação pública no Brasil.

Mais de uma década depois, O Conselho Nacional de Educação no art. 
5o da Resolução no 4/2009, que estabelece as diretrizes operacionais do Aten-
dimento Educacional Especializado (AEE) na educação básica, discorre que:

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais 
da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso 
da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo 
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ser realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especia-
lizado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Edu-
cação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municí-
pios (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2009).

As demandas do público alvo do AEE provocam mudanças estruturais 
na escola para colocar em prática a sua função de ensinar, por isso devem 
elaborar propostas pedagógicas que exija a presença de professores especia-
lizados no atendimento e, além disso, elaborar cronograma de atendimento e 
identificação das necessidades específicas do aluno para definir os recursos 
necessários com o objetivo de oferecer aos alunos do AEE condições de igual-
dade de desenvolvimento com os outros alunos da sala de aula regular. Nesse 
sentido, a principal função da AEE é de oferecer uma didática pedagógica es-
pecífica a cada aluno, para que eles possam desenvolver as suas habilidades 
de acordo com as limitações de cada um.

A educação dos surdos no Brasil teve como imposição por longo período 
a presença do Oralismo, além disso, a surdez era vista como uma doença e 
os surdos encaminhados a centros médicos para tratamento a fim de serem 
curados. Dessa forma, era negado ao surdo o direito de falar em Libras e isso 
limitava esse indivíduo na expressão de sua cultura, sua identidade e seus 
valores enquanto grupo social.

Posteriormente, a Lei no 10.436/2002 e o Decreto no 5.626/2005 reco-
nheceram e regularizaram a Libras, dessa forma a comunidade surda come-
çou ater sua identidade e cultura respeitadas. Skliar (1997, p. 100) orienta 
que a Libras “é o elemento mediador entre o surdo e o meio social em que ele 
vive. É por intermédio dela que os surdos podem demonstrar sua capacidade 
de interpretação do mundo desenvolvendo estruturas mentais em níveis mais 
elaborados”. 

A inclusão escolar na atualidade dá direito aos alunos surdos de usufruir da 
presença do intérprete, porém, os alunos surdos, são privados da comunicação 
espontânea em sala de aula, pois nem o professor, nem alunos ouvintes tem o 
conhecimento da Libras e os professores tampouco formação para atender o 
aluno.Tal isolamento pode ser amenizado quando mais de dois alunos surdos 
dividem a mesma sala de aula, quando isso acontece esses alunos tem a possi-
blidade de compartilhar seus conhecimentos e objetos de estudos. 

Neste contexto, Gianotto (2016, p. 2) diz que: “Em questão de ações 
afirmativas para a comunidade surda, seria um ponto positivo que todos os 
profissionais da educação realmente consigam ministrar suas aulas em língua 
de sinais e na língua escrita portuguesa”. Os surdos têm garantia de seus 
direitos linguísticos assegurados pela legislação, mas a realidade das escolas 
inclusivas ainda é a de profissionais que não são proficientes em Libras. Assim, 
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alunos surdos e alunos ouvintes dividem o mesmo espaço, porém, o aluno 
surdo se sente desfavorecido, pois, não consegue pertencer a nenhum grupo 
especifico e suas questões culturais e identitárias não se solidificam. 

Segundo Medeiros (2015, p. 4) “facilmente encontramos surdos que 
desconhecem sua história e cultura. Surdos adultos ainda não fluentes em 
língua de sinais, ou sequer cientes de que a mesma é uma língua reconhecida 
nacionalmente desde 2002”. São muitos os surdos que estão organizados em 
associações e movimentos em defesa de sua comunidade e cultura. Entretan-
to, a educação que é oferecida a esse indivíduo na maioria das vezes é organi-
zada pelos ouvintes, que não reconhecem as suas características linguísticas 
visual-espacial.

Ainda em Medeiros (2015, p. 6), “vemos os surdos na busca pelo reco-
nhecimento linguístico e cultural, sem desejo de pertencer a uma educação es-
pecial e/ou inclusiva”, o único desejo e de simplesmente serem reconhecidos 
nas suas diferenças. Por outro lado, entretanto, vemos políticas públicas, cria-
das por ouvintes, que buscam convencer os surdos do contrário, com práticas 
discursivas normalizadoras. 

2.2 COMO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SE ADEQUARAM PARA  
ATENDER O ALUNO SURDO DENTRO DO CONTEXTO DE  
ENSINO REGULAR?
Essa pesquisa se insere no campo da Abordagem Qualitativa, pois, se 

preocupa com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 
organização, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das re-
lações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o uni-
verso de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Em relação ao objetivo se trata de uma pesquisa explicativa, pois, pre-
ocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 
ocorrência dos fenômenos (GIL, 2007). Quanto aos procedimentos é consi-
derada pesquisa de campo uma vez que se caracteriza pelas investigações 
em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de 
dados junto a pessoas, como recurso de diferentes tipos de pesquisa (FON-
SECA, 2002).

Para responder à pergunta central desse artigo sobre se as Politicas Pú-
blicas se adequaram para atender o aluno surdo dentro do contexto de ensino 
regular, bem como sua inserção, desenvolvimento e permanência, lançamos 
mão de leituras e de experiências vividas enquanto estagiárias em uma escola 
pública da cidade de Uberlândia em que o número de alunos surdos é significa-
tivo. Para a produção desse material não foi preciso termos de consentimento, 
nem de uso de imagem, mesmo porque a intenção foi relatar o que vivencia-
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mos durante o período de dois anos que estivemos nessa escola e analisar se 
o processo de ensino-aprendizagem desse aluno cumpria o proposto na Lei, 
no decreto e estavam de acordo com as Politicas Públicas e se as medidas 
adotadas contribuíram para a inserção, permanência e desenvolvimento des-
ses alunos na escola.

Estivemos na escola no período de 2017 a 2018, em dias alternados, 
acompanhando as aulas de Português em salas com alunos surdos dos anos 
finais do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio. Tivemos o cuidan-
do de alternar as salas para que pudéssemos conviver com o maior número 
de surdos possíveis. Nesse período a presença do intérprete sempre ocorreu. 
Também frequentamos a sala de recursos conhecida como sala de Atendi-
mento Educacional Especializado (AEE) no contra turno para acompanhar o 
desenvolvimento dos alunos surdos nesse ambiente. Ora íamos para a sala 
de aula no período da manhã e para sala de recursos no período da tarde, 
ora o inverso.

Geralmente nas turmas que acompanhamos tinham no mínimo dois alu-
nos surdos, nesse processo acompanhamos oito alunos. O que mais chamava 
a atenção era o fato de que os professores de Língua Portuguesa, nesse caso 
três professores, não tinham nenhuma noção de Libras, de identidade surda, 
muito menos competência linguística para avaliar os textos desses alunos, e, 
além do mais, não preparavam materiais específicos para esses alunos e nem 
criavam estratégias de ensino para esse público. Desse modo, começamos a 
nos questionar sobre as Politicas Publicas de educação inclusiva, sobre o que 
rege a Lei e o decreto tão mencionado aqui nesse trabalho e a aplicabilidade 
de tudo isso. 

Considerando que a Lei no 10.436 foi criada em 2002 e que o Decreto 
regulamentador foi criado em 2005 e o fato do ano em questão ser 2017 e das 
Politicas Públicas de inclusão estar fortemente presentes no contexto do ensino 
regular, o fato de professores de Língua Portuguesa não terem conhecimento, 
nem mesmo básico sobre as particularidades do aluno surdo nos incomodou, 
diante disso começamos a observar como de fato, ocorriam as aulas.

Em relação às aulas ministradas na sala de recursos aconteciam da 
seguinte maneira: os alunos eram agrupados, independente da série, pois 
juntavam todos do contra turno e a professora ministrava aula de Libras e 
d3e Língua Portuguesa por meio da Libras. Nesse período os alunos surdos 
aprendiam Libras, tiraram dúvidas do que havia aprendido em sala de aula e 
interagiam uns com os outros. 

A partir disso começamos a pensar sobre a aplicabilidade da Lei, do 
Decreto e o quanto isso interferia no processo de ensino-aprendizagem. A es-
cola inclusiva atual seria capaz de realmente incluir de fato esses alunos? A 
lei já discorrida aqui garante o direito de uso da Libras pelo surdo, o decreto 
trata da formação do professor, mas na prática, esse aluno surdo não interage, 
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isso porque o professor não tem sequer conhecimento de como é organizada 
a comunidade surda e como se dá a construção da identidade desse aluno.

No estudo de observação, durante o período que permanecemos nas 
salas de aula, pudemos ver com frequência os professores se dirigindo ao 
intérprete para falar com o surdo e sempre em terceira pessoa (ele), o desco-
nhecimento sobre o processo de comunicação e a função do intérprete mui-
tas vezes deixava esse profissional na posição de mensageiro e não de um 
transmissor de um código linguístico para outro código. Outro fator que nos 
chamou bastante atenção foi o de alguns professores aumentarem o tom de 
voz quando iam se dirigir ao surdo, o desconhecimento em relação às carac-
terísticas dessa condição e o evidente despreparo causaram essa situação 
constrangedora. Além disso, as atividades e avaliações ofertadas eram iguais 
as dos colegas ouvintes. Desse modo, o aluno surdo não conseguia acompa-
nhar as aluas de forma positiva e sua expressão mostrava descontentamento, 
embora o intérprete o auxiliasse.

Essas questões que regem a inclusão do aluno surdo no ensino regular 
estão bem delineadas na Lei e no Decreto, porém as práticas não correspon-
dem. Isso desmotiva o aluno surdo que permanece nesse tipo de ensino, mas 
sem nenhum ou pouco interesse e que de fato não se desenvolvem de forma 
plena. Diante desse cenário percebemos que os professores de Língua Por-
tuguesa não receberam formação para se relacionar com esse aluno, prova 
disso era a dificuldade na comunicação, a falta de compreensão de que esse 
aluno pertence a uma comunidade de cultura identidade própria que se difere 
da comunidade ouvinte, e por consequência, a falta de metodologias e estraté-
gias específicas para transmitir o conteúdo a esse aluno.

No que se refere aos momentos compartilhados na sala de recursos 
observamos que os alunos se sentiam a vontade, uma hipótese pode ser o 
fato de todos serem surdos e usuários da mesma língua, embora alguns esti-
vessem no processo de aprendizagem da Libras. O fato de a professora con-
versar em Libras pra ensinar Libras e Língua Portuguesa e auxiliar em dúvidas 
surgidas durante as aulas deixavam os alunos mais a vontade e, mesmo que 
nesse espaço, às vezes, houvesse a presença do intérprete para auxiliar na 
comunicação, os alunos não se sentiam constrangidos e nem obrigados a con-
versar com o professor em terceira pessoa. 

Diante disso, percebemos que as Politicas Públicas de inclusão de 
alunos surdos são falhas, professores não são preparados, não recebem 
formação e não consegue lidar com as diferenças de seus alunos surdos e, 
caso esse professor tivesse o currículo exigido pelo decreto, em uma sala de 
maioria ouvinte seria inviável que ele ministrasse a mesma aula, num dado 
momento, ora em Língua Portuguesa, ora em Libras.

O resultado dessa análise nos mostrou a importância de aplicação do 
método Bilinguismo, tão discutido e defendido pela comunidade surda, isso foi 
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percebido ao observarmos o desenvolvimento e a interação dos alunos tan-
to entre eles quanto com o professor durante as aulas na sala de recursos. 
Diante disso é preciso pontuar a importância de reavaliar as Políticas Públicas 
de inclusão do aluno surdo no ensino regular, acreditamos que a inclusão até 
poderia acontecer, desde que os alunos surdos não compartilhassem o mesmo 
espaço que os alunos ouvintes durante as aulas.

2.3 BREVE RELATO DO PROCESSO HISTÓRICO DO SURDO 
BRASILEIRO 
Historicamente é possível reconhecer períodos importantes na educação 

dos surdos: os primeiros registros datam do século XVI, quando o Abade Char-
les Michel de L’Epée, nos arredores de Paris, passou a desenvolver estudos 
sobre a Língua de Sinais Francesa, a qual ele denominou “Sinais metódicos” e 
fundou a primeira escola direcionada aos surdos. O segundo marco da educa-
ção dos surdos ocorreu no ano de 1880 com o Congresso de Milão. Partindo da 
premissa que o surdo podia desenvolver a fala o acesso à língua de sinais na 
educação dos surdos foi proibido, os professores faziam uso de castigos físicos 
para impor a Língua oral, ou seja, o método Oralismo puro. Esse período mar-
cado por intensos conflitos e sofrimentos durou cerca de cem anos. 

A partir de 1960 as línguas de sinais e a cultura surda começaram a ser 
aceitas no Brasil, porém, a proposta de superar o Oralismo apareceu somente 
por volta de 1970 com a abordagem Comunicação Total, que permitia a utiliza-
ção da língua de sinais juntamente com a leitura orofacial e o uso de aparelhos 
de amplificação sonora e do alfabeto digital, mas, esse método também não 
funcionou. A comunidade surda não aprovou nem o Oralismo, nem a Comuni-
cação Total, logo, as comunidades surdas mais organizadas politicamente rei-
vindicaram a Educação Bilíngue, na qual a língua de sinais, no caso do Brasil a 
Libras deveria ser considerada sua primeira língua e a língua oral – Língua Por-
tuguesa – considerada sua segunda linha na modalidade de leitura e escrita. 

A partir disso, a concepção de surdez como condição e não como defi-
ciência começou a ganhar espaço e os surdos começaram a exigir o respeito 
á sua identidade e cultura, defenderem o uso da Libras como primeira língua. 
Segundo, Silva (2000, p. 69) “Identidade” é entendida aqui no como o conjunto 
de características que distinguem os diferentes grupos sociais e culturais entre 
si, e com aspectos visuais representados pela Língua de sinais.

Em relação a Libras Quadros (2006), defende que as línguas de sinais 
são consideradas línguas naturais e, consequentemente, compartilham uma 
série de características que lhes atribui caráter que as distinguem dos demais 
sistemas de comunicação. Diante do exposto, considera-se a importância da 
aquisição da Libras pela criança surda antes de chegar aos dois anos de idade, 
todavia, esse fato só acontece, na maioria das vezes, se o surdo for filho de 
pais surdos, caso contrário o que se percebe é que as crianças surdas chegam 
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a escola sem o domínio de sua língua natural o que dificulta o aprendizado da 
segunda língua. Nesse contexto, a escola deve oportunizar aos alunos surdos 
possibilidades de comunicações significativas em Libras para que seus pro-
cessos de aprendizagem tenham resultado satisfatório. 

2.4 O ALUNO SURDO E O MÉTODO BILINGUISMO 
Segundo Fernandes e Moreira (2014, p. 58), o documento elaborado 

pelo MEC/SEESP (Secretaria de Educação Especial), define a Política Lin-
guística de Educação Bilíngue: Língua Brasileira de Sinais e Língua Portugue-
sa da seguinte forma: 

A Educação Bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes linguís-
ticos a aquisição da Libras como primeira língua (L1) por crianças sur-
das, no tempo de desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das 
crianças ouvintes, e a aquisição do Português como segunda língua 
(L2). [...] O objetivo é garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas 
envolvidas como condição necessária à educação do surdo, construin-
do sua identidade linguística e cultural em Libras e concluir a educação 
básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do 
português (BRASIL, 2014, p. 6).

As crianças surdas deveriam ter contato com a sua língua natural a Li-
bras como L1, de zero até os três anos de idade e na escola como língua de 
instrução para garantias de letramento e acesso ao conhecimento formal da 
língua Portuguesa como L2 nas modalidades de leitura e escrita. Essas crian-
ças quando nascem em famílias de ouvintes e que são privadas da língua 
de sinais, conhecem a exclusão dentro de seus lares, enfrentando barreiras 
linguísticas e comunicativas, sendo obrigadas a conviver em um mundo de 
solidão e, ao iniciarem seus estudos formais terão problemas cognitivos, de 
aquisição de primeira língua que será oferecida por professores que na maioria 
das vezes não são fluentes em Libras.

Dado o exposto, as consequências de não reconhecer a importância do 
ensino bilíngue no ambiente escolar, gera o equívoco de acreditar que os alu-
nos surdos apresentam dificuldades no aprendizado. Conforme Cabral (2002), 
para que o surdo aprenda a Língua Portuguesa escrita, é necessário que ele 
faça uso da língua de sinais, pois esta será mediadora nesse processo de aqui-
sição da segunda língua, sendo assim, o método Bilinguismo é fundamental no 
processo de ensino – aprendizagem desse aluno.
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3 O ALUNO SURDO NO ENSINO REGULAR
As Políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

regular no que se refere ao aluno surdo não são fieis as especificidades da 
proposta bilíngue de educação, esses alunos são inseridos em salas de aulas 
de maioria ouvinte e o que se percebe é que os professores em geral não con-
seguem estabelecer uma comunicação efetiva com esse aluno terceirizando 
para o intérprete o seu papel de professor.

Libâneo (2016) defende que o espaço da escola pública continua sen-
do o melhor lugar e o melhor caminho para a luta política pela igualdade e 
inclusão social, a escola deve apostar na abrangência da cultura escolar para 
transmitir saberes que vão além das circunstâncias e interesses individuais. A 
escola deve ser provida de conteúdos que promova a interação de pessoas 
com identidades culturais diferentes, dessa forma a justiça social passa a vir 
da educação, do ensino.

Esse movimento da proposta de inclusão deve abranger também o es-
paço físico. Considerando que o surdo é privado de sua audição e tem uma 
percepção visual ampla, a escola deve dispor de recursos imagéticos para 
situar o aluno surdo dentro do ambiente escolar, a fim de que ela possa identi-
ficar espaços tais como: banheiro, secretaria e cantina, dentre outros espaços. 
A escola deve ainda ser fecunda ao inserir em suas práticas pedagógicas as 
experiências sociais culturais vividas pelos alunos e articular a visão científica 
oferecida pela escola com essas experiências tornado o processo de ensino 
aprendizagem algo prazeroso que pode ser desenvolvido tendo como exem-
plos essas vivências do aluno. 

Desse modo, ao verificar e analisar se as Políticas Públicas de inclu-
são são oportunidades para os surdos ingressarem, permanecerem e se 
desenvolverem no ambiente de ensino regular percebe-se que, em nome da 
inclusão, os alunos surdos são recebidos nesse contexto, porém, toda a estru-
tura, metodologia e didática são desenvolvidas a partir da perspectiva Oralista. 

Todavia esse comportamento contraria o que defende as diretrizes da 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva:

Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação 
bilíngue – Língua Portuguesa/LIBRAS, desenvolve o ensino escolar na 
Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa 
como segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, os ser-
viços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da 
Libras para os demais alunos da escola (BRASIL, 2008, p. 17).

No contexto atual o que se vê são alunos surdos e ouvintes dividindo 
o mesmo espaço, o intérprete sendo mediador no processo de comunicação, 
professores sem formação específica e a Libras não fazendo parte do currículo 
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escolar como defende a Política Nacional de Educação Especial na perspecti-
va da Educação Inclusiva e isso gera desconforto e sensação de não perten-
cimento aos alunos surdos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações aqui apresentadas em relação às políticas públicas de 

inclusão no âmbito da educação dos surdos proporcionam muitas reflexões em 
relação à possibilidade de acesso, permanência e desenvolvimento dos alunos 
surdos, uma vez que na prática as Politicas Públicas não se aplicam; o método 
Bilinguismo, por exemplo, não é adotado no ensino regular.

Diante do que já foi exposto, ensinar a Língua Portuguesa enquanto L2 
para os alunos surdos não é uma transferência de saberes da primeira língua 
para a segunda língua. Para que o aluno se desenvolva de forma positiva e 
adquira a Língua Portuguesa na modalidade de leitura e escrita ele precisa co-
nhecer sua primeira língua, e é necessário que o ensino de ambas as línguas 
sejam paralelas, tanto a aquisição quanto a aprendizagem individual das duas 
línguas devem ser fundamentados na cultura e em valores sociais oriundos 
desse grupo.

Mesmo com a garantia das políticas públicas de inclusão Quadros e 
Schmidt (2006) alertam que “[...] Atualmente a aquisição do português escrito 
por crianças surdas ainda é baseada no ensino do português para crianças 
ouvintes que adquirem o português falado [...]”. A grande lacuna em relação ao 
ensino de Língua Português para o aluno surdo se encontra nesse ponto, em 
que as aulas de Língua Portuguesa enquanto L2, ainda são preparadas com 
a mesma metodologia Oralista, ou seja, não são observados a especificidades 
do aluno surdo, por isso eles têm dificuldades em aprender essa segunda Por-
tuguês, resistindo ao ensino da L2.

Desse modo, ao verificar e analisar se as Politicas Públicas de inclusão 
oferecem a possibilidade de acesso, permanência e desenvolvimento pleno 
de alunos surdos nas Instituições de ensino regular, com atuações dinâmicas 
baseado em políticas cultural, social e pedagógicas, percebemos que não bas-
ta, em nome da inclusão, os alunos surdos serem recebidos em uma escola 
regular de maioria ouvinte, pois, toda a sua estrutura e didática é desenvolvida 
com uma metodologia Oralista. 

Dado o exposto, as Políticas Públicas de inclusão, não contemplam a 
diversidade e singularidade da educação dos surdos com abrangência na sua 
forma absoluta. Na contemporaneidade o movimento das comunidades surdas 
ainda busca por uma educação transformadora mediada por experiências lin-
guísticas e culturais, que o ensino venha a ser oferecido em uma perspectiva 
emancipadora que perpassa pelas relações sociais com as interações na di-
versidade e que nos espaços escolares seja oferecido o ensino bilíngue, ga-
rantindo o previsto em lei.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  
E ALTAS HABILIDADES: ANÁLISE DE CASO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL* 

Maria isaBEl DE araúJo**

1 INTRODUÇÂO 
O presente trabalho de investigação se caracteriza como estudo de caso 

psicopedagógico com objetivo de saber/identificar as características e compor-
tamentos de superdotação/altas habilidades de um aprendente da Educação 
infantil de uma instituição escolar do município de Uberlândia-MG. Os instru-
mentos utilizados foram: observação questionários e entrevista /anamnese 
aplicados junto à equipe pedagógica da instituição, professora da sala regular, 
aprendente e familiares. 

Também foram feitas, análise de documentos/materiais acadêmicos do 
aprendente. Após esse processo de avaliação inicial, os resultados apresen-
tados nos indicaram comportamentos acima da média com características de 
altas habilidades do tipo acadêmico e produtivo-criativa com potencial elevado 
nas áreas das inteligências linguística, espacial, lógico-matemático. 

Considerando fatores como desenvolvimento diferenciado para sua fai-
xa etária foi sugerido um acompanhamento, atenção e trabalho sistemático, 
nas áreas das inteligências acima citadas para verificar intensidade e constân-
cia, bem como desenvolvimento do potencial.

2 DESENVOLVIMENTO
Uma educação inclusiva de todos e para cada um, procura garantir o 

cumprimento do direito constitucional indispensável a qualquer estudante, des-
de que oferte uma organização pedagógica nas escolas e práticas de ensi-
no que atendam as diferenças, sem discriminação, beneficiando a todos com 
equidade.

Tendo como principio essa afirmativa e atendendo pedido da coordena-
ção pedagógica de uma instituição particular de educação infantil do município 
de Uberlândia, iniciamos o trabalho com objetivo de conhecer melhor o contex-
to do aprendente e identificar as possíveis características/comportamentos de 
altas habilidades/superdotação, tendo como base a abordagem qualitativa na 
modalidade de estudo de caso psicopedagógico.

* Versão atualizada do artigo intitulado: Altas habilidades na Educação Infantil: relato de caso psico-
pedagógico publicado na revista DOXA: REVISTA BRASILEIRA DE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 
online, editada e publicada pelo Departamento de Psicologia da Educação, Faculdade de Ciências 
e Letras, FCL da UNESP/Campus Araraquara.

** Prefeitura Municipal de Uberlândia – PMU – MG.
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Os dados foram coletados á partir de questionários elaborados por 
pesquisadores da área utilizando os indicadores AH/SD de Freitas e Pérez 
(2012)1,*** Vieira (2005) e análise da lecto-escrita de Ferreiro (2001). O referen-
cial teórico utilizado se fundamentou numa visão ampla sobre a inteligência 
Gardner (2000) e pelo conceito de superdotação Renzulli (2004). O estudo 
contou com as seguintes etapas de identificação/avaliação psicopedagógica: 
entrevista com professor de sala de aula regular e coordenação pedagógica da 
escola; entrevista com os pais, observação do cotidiano escolar; atividades de 
enriquecimento individuais e em sala. 

A relevância desse estudo esta não apenas na identificação, mas, tam-
bém em conhecer, compreender e orientar escola e familiares quanto as prá-
ticas pedagógicas na perspectiva inclusiva e das alternativas de desenvolvi-
mento do potencial. Isto porque, atualmente no Brasil, o direito à educação 
está assegurado mediante compromisso legal de garantir o acesso dos apren-
dizes publico da Educação Especial no sistema de ensino regular, com vistas 
a promover acessibilidade2.****

Nessa perspectiva houve crescente movimento e estudos para uma 
educação inclusiva, que respeite as singularidades, o desenvolvimento hu-
mano, as diferentes formas e estilos de aprender e as múltiplas inteligências. 
Consequentemente, no decorrer dos anos houve uma ampliação do conceito 
de inteligência que de certa forma, além de influenciar na mudança de defini-
ção, acarretou a modificação e compreensão da identificação e atendimento 
da categoria de aprendentes que apresentam AH/SD. 

Mesmo que a concepção de inteligência tenha se modificado nos últi-
mos anos percebe-se que muitos desafios relacionados à superdotação pre-
cisam ser vencidos. Nesse sentido a identificação de acordo com os teóricos 
atuais, deve contemplar um contexto mais amplo.

Assim, conforme Virgolin (2007, p. 55): 

[...], os instrumentos de identificação mais utilizados nos programas de 
atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação têm sido: 
(a) testes psicométricos; (b) escalas de características; (c) questioná-
rios; (d) observação do comportamento; (e) entrevistas com a família e 
professores, entre outros.

Verifica-se, portanto, que a concepção de AH/SD e os processos para 
identificação evoluíram de uma visão unidirecional para multidimensional, se-

1
***  Os instrumentos foram construídos com base nas teorias das inteligências múltiplas de Gardner 

(1983; 2000) e de Superdotação de Renzulli (1978; 1986).
2

**** “Acessibilidade não mais se restringe ao espaço físico, ou seja, à dimensão arquitetônica”, classi-
fica-se em seis dimensões: arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, programáticas, metodoló-
gicas e instrumentais.
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guindo os novos conceitos sobre inteligência, abrangendo múltiplos indicado-
res incluindo a observação, a dialogicidade e o contexto vivencial do aprendiz. 

Nessa linha de pensamento Azevedo (2010), observou que a identifica-
ção precisa contemplar múltiplos aspectos, contextos e variados instrumentos 
cujas fontes de informações englobem aprendizes, professores, colegas de 
turma e familiares, dentre outros. Para o autor a instituição escolar deve ser 
um espaço de identificação e acolhimento desses talentos. Considerando essa 
perspectiva, para que ocorra a identificação pelos profissionais que avaliam as 
AH/SD, um dos caminhos é que a mesma esteja referendada por fundamenta-
ção teórica coerente com a perspectiva da inclusão, das múltiplas inteligências 
e dos comportamentos de superdotação.

Destarte, Renzulli (2004) afirma que a superdotação é uma condição a 
ser desenvolvida desde que haja interação apropriada entre ambiente, pes-
soa e área do talento. O referencial teórico proposto por ele e importante no 
processo de identificação da pessoa com AH/SD no contexto da educação in-
clusiva e se denomina “Modelo dos três anéis”. Este processo de identificação 
do comportamento é mais flexível e prioriza aspectos qualitativos e dinâmicos, 
abordando o papel da família, do contexto escolar do aprendente e suas influ-
ências. Para esse autor, existem dois tipos de superdotação: a acadêmica e a 
produtivo-criativo.

Outro autor que traz um referencial sólido nessa área é Gardner (1983), 
com a estrutura denominada “Teoria das Inteligências múltiplas”, a qual envol-
ve um conjunto de habilidades, talentos e capacidades mentais. Define inte-
ligência como “um potencial biopsicológico para processar informações que 
podem ser ativadas num cenário cultural, para solucionar ou criar produtos que 
sejam valorizados numa cultura” (GARDNER, 2000, p. 47). Esse autor entende 
que existem 9 formas de inteligência: inteligência linguística; inteligência ló-
gico-matemática; inteligência musical; inteligência corporal-cinestésica; inteli-
gência espacial; inteligência interpessoal; inteligência intrapessoal; inteligência 
naturalista e existencial. 

No caso em questão, para proceder à identificação utilizamos os cons-
trutos teóricos de Gardner (1995), Renzulli (2004). Esses autores são referên-
cias atuais para construção de instrumentos e processos de avaliação/obser-
vação das características e indicadores das Altas Habilidades/ Superdotação 
em educação. Assim como, na construção de propostas de atendimentos com 
base no conceito multidimensional, dinâmico e produtivo criativo do potencial 
de inteligências superiores. 

Mediante esse universo, procurando atender a solicitação da instituição 
escolar, em sua necessidade de avaliação/identificação e encaminhamentos 
específicos para o aprendiz com características de AH/SD, nos propusemos a 
fazer um estudo do caso.
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2.1 MÉTODO
O presente trabalho consiste em uma abordagem qualitativa, com ob-

jetivo de obter informações para identificar indicativos de altas habilidades/
Superdotação. Esta abordagem abre caminho para uma visão holística, possi-
bilitando conhecer as características e comportamentos de altas habilidades/
Superdotação do aprendente em situações escolares e familiares. Também, 
por estar em consonância com os objetivos propostos de aprofundamento nas 
situações da realidade cotidiana do aprendente e, portanto, descrever a reali-
dade do mesmo (TRIVIÑOS, 1987). 

Nesse contexto optamos pelo estudo de caso Psicopedagógico, por per-
mitir conforme Yin (2001, p. 21) “uma investigação para se preservar as carac-
terísticas holísticas e significativas dos eventos da vida real - tais como ciclos 
de vida individuais”. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: questioná-
rios, entrevista /anamnese aplicada junto equipe pedagógica da escola, pro-
fessora da sala regular, aprendente e pais, seguindo critérios de Indicadores 
de Altas Habilidades/Superdotação Freitas e Perez (20123)***** e Vieira (20054).****** 

Houve também avaliação pedagógica de indicadores de AH/SD junto 
ao aprendente por meio de situações problema, raciocínio lógico, e lecto-es-
crita Ferreiro (2001). Outra forma de coleta de dados foi análise de documen-
tos/materiais acadêmicos do aprendente, observação do cotidiano escolar e 
aplicação de atividades de enriquecimento curricular envolvendo criatividade, 
fluência verbal, flexibilidade de pensamento, lógico-matemática, bem como co-
nhecimentos gerais. 

2.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados foram avaliados de acordo a literatura alusiva ao conceito 

de AH/SD de (GARDNER, 1995; RENZULLI, 2004; VIEIRA, 2005).

2.3 INFORMES PRELIMINARES SOBRE O APRENDENTE A PARTIR 
DE BREVE ENTREVISTA COM PROFESSOR DE SALA DE AULA E 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA
De acordo com Winner (1998), existem várias formas de identificação 

dessa clientela, mas todas devem contemplar uma leitura contextualizada do 
desempenho do aluno, sua história acadêmica e familiar, bem como uma ob-
servação sistemática de suas habilidades e interesses em contextos e situa-
ções sociais de aprendizagem diferentes. 

Os dados das entrevistas nos revelaram um perfil alegre, criativo, comu-
nicativo, extremamente curioso querendo sempre saber o porquê das coisas. 
Indicam que o aprendente por vezes apresenta inquietação e desejo por novas 

3
***** Instrumento elaborado por Freitas e Pérez (2012).

4
****** Ficha de identificação da primeira infância elaborada por Vieira (2005).
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experiências, além das cotidianas na sala sendo que isso acontece quando 
termina a atividade e os demais colegas ainda não concluíram. Relatam que o 
mesmo possui persistência em atividades do seu interesse e não as abandona, 
enquanto não estiver concluído. 

Ainda segundo dados coletados, o aprendente não gosta de levar brin-
quedos de casa para a escola e nos jogos/atividades, apresenta dificuldades 
em “perder”, pois gosta sempre de ser o melhor. De acordo com respostas da 
professora da classe, nas atividades sugeridas em sala, ele vai além do que é 
solicitado com muita autonomia e independência. 

A equipe relata ainda, que o aprendente já foi acelerado devido sua pers-
picácia e desenvolvimento acadêmico á frente dos demais colegas. Segundo a 
professora, ele adora manifestar sua opinião e sempre apresenta alternativas/
respostas para resolução de problemas sejam de ordem acadêmica ou em 
jogos e brincadeiras que envolvem lógica.

2.4 INFORMES PRELIMINARES SOBRE O APRENDENTE A PARTIR DE 
BREVE ENTREVISTA COM OS PAIS
Como a coleta de informações junto a familiares contribui com o proces-

so de identificação de características particulares do aprendente, a princípio, 
foi realizada breve entrevista com objetivo de resgatar dados importantes para 
esclarecer fatos observados pela escola, bem como, saber quais oportunida-
des o aprendente vivenciou que possibilitaram novas aprendizagens e desen-
volvimento de talentos.

A Mãe relatou que o filho de 4 anos cursa o 2o Período da Educação 
Infantil, nasceu de 38 semanas, engatinhou aos 8 meses e andou com 11 
meses e 15 dias (mais ou menos). Iniciou a fala por volta de 1 ano e com 2 
anos já sabia o alfabeto, porque a babá o ensinou sendo que, aos três anos 
já estava lendo. Afirmaram que aprendeu a ler “sozinho” aos 3 anos de idade 
e argumentam que ele tem excelente memória fotográfica em tudo que ouve 
e lê bem como ótima leitura e oralidade, com português fluente e rapidez de 
pensamento.

Quando fica em casa, a área de maior interesse é assistir desenho e jo-
gar com aparelhos celulares, computadores e ipads, os quais apresenta muita 
habilidade. Seu maior prazer é dialogar sobre assuntos diversos e escrever 
sobre situações que o instigam. Ainda segundo os pais, o filho apresenta-se 
como uma criança de poucos amigos, mas, quando está em grupo, sempre se 
interessa pelas atividades dos outros, procurando liderar e conduzir para ati-
vidades de seu interesse. É muito disciplinado com a utilização do seu tempo, 
principalmente ao executar as tarefas escolares. 

De acordo com os pais, o filho adora ir ao shopping e clube. No aspecto 
emocional algo que chama atenção dos familiares é a dificuldade em receber 
um “não”. Entendem que a precocidade de seu filho, apresenta-se por carac-
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terísticas atípicas principalmente no interesse e habilidades relativas à leitura 
e escrita, raciocínio lógico matemático, atividades/descobertas e linguagem, 
confirmando o que diz Sabatella e Cupertino (2007) ao relatar que crianças 
precoces demonstram capacidade especifica prematuramente desenvolvida. 

Segundo relato da mãe, essa precocidade não parece se manifestar 
em todas as áreas, pois, em natação e na organização de atividades cotidia-
nas o aprendente apresenta comportamento “comum” como todas as demais 
crianças. Após coleta de dados por meio das entrevistas/anamnese, junto a 
família e escola, foram aplicados questionários conforme descrito na metodolo-
gia. Relativo à análise dos documentos/materiais acadêmicos, observa-se uma 
frequência de comportamentos de altas habilidades observados pela equipe 
pedagógica da escola, professora da sala regular, aprendente e pais, que nos 
permitiram tecer algumas considerações.

Uma delas é referente à atividade do desenho livre com escrita da 
história, onde apresentou precocidade na leitura, com fluência e pontuação 
sendo capaz de escrever corretamente e sem auxílio, todas as palavras que 
constavam nas atividades inclusive, as que tinham sílabas complexas. Muito 
questionador, apresentou vocabulário extenso para sua idade, demostrando 
aprender e assimilar rapidamente. Usou as palavras de forma ativa, historian-
do ou escrevendo. 

É importante ressaltar que segundo Gardner (1995) a “inteligência lin-
guística” é a competência intelectual mais ampla e mais democraticamente 
compartilhada na espécie humana. De acordo com o questionário, o aprenden-
te apresentou “excelente domínio linguístico”. 

Outro aspecto presente na coleta de dados diz respeito à “inteligência 
musical”, a qual possibilita a compreensão, discriminação, percepção, expres-
são e transformação das formas musicais (ritmo, tom, melodia, timbre dos 
sons). De todas as habilidades que o indivíduo pode desenvolver, segundo 
Gardner (1995), nenhuma surge mais cedo do que o talento musical. Os com-
ponentes centrais são as capacidades de produzir e apreciar ritmos, tom e 
timbre, e a apreciação das formas de expressividade musical. Nesse caso, o 
aprendente “apresentou algumas vezes domínio musical, sendo necessário” 
explorar melhor essa Inteligência.

Com relação às Inteligências relacionadas aos objetos: apresentou 
“bom raciocínio lógico matemático”. Este é caracterizado pela “capacidade 
que se origina do confronto com o mundo dos objetos, visto que, é através 
da ordenação e reordenação dos objetos e da avaliação de suas quantida-
des que a criança adquire seu conhecimento inicial, que é basilar nesta ha-
bilidade” (VIEIRA, 2005, p. 36). Na “inteligência espacial”, responsável pela 
habilidade de orientação no mundo físico e de alcançar transformações sobre 
estas percepções, o aprendente “praticamente” apresentou “todas as carac-
terísticas de domínio”.



259

Referente à inteligência “corporal-cenestésica” encontra-se na média 
geral. Segundo Vieira (2005), esta se manifesta pela capacidade de resolver 
problemas ou elaborar produtos utilizando o corpo, seus movimentos ou partes 
deste, com estilo altamente individual e hábil, para finalidades expressivas. 

Na análise “da inteligência relacionada ao conhecimento sobre o mundo 
vivo”, apresentou desenvolvimento de acordo com os colegas de seu convívio, 
apesar de demonstrar curiosidade e interesse pelo mundo que o cerca. Segundo 
Vieira (2005, p. 45), “um naturalista demonstra grande interesse no reconhecimen-
to e na classificação de numerosas espécies da flora e da fauna e de seu meio 
ambiente”. Nesse caso o aprendente não apresentou interesse acima da média.

Concernente as Inteligências de “relação pessoal (intrapessoal e inter-
pessoal)”, o aprendente exibiu características significativas dessa segunda, 
visto o gosto pela convivência com as crianças de sua respectiva faixa etária e 
de dialogar e conviver com adultos, confirmando algumas das características 
da “inteligência interpessoal” que é a “habilidade de lidar com outras pessoas 
e, por meio delas, planejar e concretizar objetivos”. 

Na “inteligência intrapessoal” caracterizada pela competência de distin-
guir e lidar com as emoções, o aprendente demostrou pouca habilidade na 
capacidade de agir com flexibilidade em situações que o incomodam. É impor-
tante ressaltar que tanto a Inteligência Inter e Intrapessoal, assim como a lin-
guística, estão sempre presentes na nossa vida, pois constantemente estamos 
interagindo com outras pessoas. 

Pontuadas as inteligências que ficaram em maior evidência no caso, 
procuramos tecer uma relação com a teoria de Renzulli (2004), que é um os 
autores que nos embasamos. Assim, encontramos presente a concepção de 
superdotação de Renzulli (2004) quando o aprendente apresenta grande parte 
das características de “habilidades acima da média, criatividade e comprome-
timento com a tarefa”.

Considerando os dados levantados referentes a “Habilidades acima da 
média”, o aprendente demostrou interesse em determinados domínios como 
games, Ipad, diálogos sobre assuntos diversos e escritos sobre situações que 
o instigam. Apresentou grande capacidade em processar as informações e 
integrar experiências que venham a resultar em respostas apropriadas e ino-
vadoras. Exibiu capacidade de envolver-se no pensamento abstrato desem-
penhando com sucesso as atividades propostas encontrando-se em um nível 
superior ao de sua idade cronológica

O comportamento relativo à “criatividade” apareceu em evidência no 
aprendente ao ser bastante questionador, imaginativo e original em seu pen-
samento e na resolução de problemas. Exibiu traços de busca constante por 
conhecimento, com persistência, dedicação, fluência e flexibilidade. Sinalizan-
do para escola e pais, a necessidade de promover especialização/ambiência 
para que potencialize esses campos, antes que o produto final aconteça. 
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Relativo à “motivação ou envolvimento com a tarefa”, mostrou persistên-
cia e prática dedicada em concluir as atividades propostas em mais de uma área 
do saber, além de ter muita autoconfiança, acreditando na própria habilidade. 

Enfim, nota-se que estão presentes no aprendiz, as categorias de Al-
tas Habilidades/Superdotação acadêmicas e a produtivo-criativa de Renzulli 
(2004), sendo em maior intensidade e interesse a matemática e o português, 
mais especificamente a comunicação oral e escrita. Respectivo às áreas das 
inteligências múltiplas, o estudo apresentou maior evidência a “linguística, ló-
gico-matemático e espacial”. 

Isso confirma os estudos e pesquisas sobre a teoria das Inteligências 
Múltiplas de Gardner (1995), ao afirmar que a pessoa com Altas Habilidades/
Superdotação pode mostrar uma combinação de várias e diferentes inteligên-
cias. A partir dos resultados obtidos foram feitos encaminhamentos para escola 
e familiares, de forma a contribuir com a inclusão escolar do aprendente. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo como referencial a singularidade das altas habilidades/Superdo-

tação, a análise dos domínios apresentados pelo aprendente nas diferentes 
áreas das inteligências, bem como, pela análise dos questionários/entrevistas 
junto aos pais e profissionais da escola, verificou-se a necessidade de inves-
tigação e aprofundamento e acompanhamento do caso. Assim, considerando 
que o aprendente apresenta características de precocidade/Altas Habilidades 
e entendendo que, crianças precoces apresentam alguma habilidade especí-
fica prematuramente desenvolvida em qualquer área do conhecimento, algu-
mas intervenções psicopedagógicas foram encaminhadas. 

Em relação “às recomendações à escola”, cientes das possíveis habili-
dades em áreas do saber e fazer, não obstante a precocidade ser um indicativo 
da Superdotação é prudente que, a identificação do aprendente possa contar 
com um acompanhamento a fim de aferir a evolução de seus talentos, bem 
como ter uma ambiência que proporcione o desenvolvimento do potencial nas 
áreas das suas habilidades. Também, estabelecer ações pedagógicas adequa-
das que venham provocar o aprendente para que não seja apenas consumidor 
de conhecimento, mas também produtor de saberes e fazeres. 

Nessa perspectiva, sugere-se que a instituição escolar organize grupos 
de acompanhamento, oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
estabelecimento de parcerias para atividades de enriquecimento pedagógicas 
a fim de continuar em processo de identificação das AH/SD e atender as ne-
cessidades do aprendente (ARAÚJO; TELLES; FERREIRA, 2016). Pois, como 
nos afirmam Galbraith e Delisle (1996), a falta de incentivo, de experiências de 
aprendizagem ou de vida enriquecedoras, bem como a falta de reconhecimen-
to das capacidades e potencialidades do aprendente poderá concorrer para o 
desuso destas habilidades e sua consequente estagnação. 
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Nesse sentido, foram encaminhados a princípio alguns procedimentos 
necessários ao desenvolvimento do aprendente, quais sejam: 

a) Avaliação psicológica do aprendente caso a escola ou familiares 
desejem, pois, não é necessário laudo médico ou psicológico para 
diagnosticar altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2014).

b) Coleta de dados/parecer de uma equipe multidisciplinar como: re-
latório de professor, trabalhos diários do aprendente, relato de pro-
fissionais da escola que convivem com ele, relato de amigos, fa-
miliares, psicopedagogo, para acompanhamento e registro de seu 
potencial; Registro no censo escolar como público alvo da educa-
ção especial – “Altas Habilidades/Superdotação”.

c) Oferta de práticas diversificadas e acompanhamento contínuo, pois 
o aprendente diferencia-se dos demais integrantes do grupo em fun-
ção do desenvolvimento prematuro de determinadas habilidades, o 
que lhe ocasiona necessidades distintas das de seus colegas. 

d) Pensar formas de aceleração possíveis (ex. saltar uma ou mais sé-
ries, aceleração parcial de matérias, dentre outros. 

e) Elaborar o planejamento estratégico que lhes permitirá programar, 
no ritmo e na intensidade possíveis, o preparo dos professores e 
dos demais profissionais da escola, bem como as adequações cur-
riculares necessárias.

f) Realizar parcerias com instituições acadêmicas ou comunitárias 
tais como: Universidades, centros tecnológicos, Centros de Cultura, 
escolas de música, escolas de idiomas, para atender as necessida-
des especificas do aprendente. 

g) Proporcionar ao professor conhecimentos para identificar as áreas 
de potencialidade do aprendente, observando como estão sendo 
utilizadas na sala de aula e contexto escolar.

h) Planejar as atividades de ensino de forma a promover o crescimento 
de acordo com os ritmos, possibilidades, interesses e necessidades 
da turma e do aprendente, levando em consideração agrupamentos 
por estilos de aprendizagem.

i) Orientar o professor a ser facilitador do processo de ensino aprendiza-
gem, tendo flexibilidade na conduta pedagógica e nas relações entre 
seus aprendentes, que possibilite o crescimento de talentos e habilida-
des desafios e contextos interessantes que motivem a aprendizagem.

A escola pode ainda trabalhar com atividades de Enriquecimento extra-
curricular, tais como:

a) Planejamento de atividades de enriquecimento a serem desenvol-
vidas em paralelo com a programação normal da série da qual se 
inserem os aprendentes.
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b) Elaboração de fichas de conteúdos estimulantes, desafiadores e 
curiosos para estudos independentes a todo o grupo escola. 

c) Cantinhos de aprendizagem, experimentando agrupamentos e rea-
grupamentos, para estimular o desenvolvimento de potenciais. 

d) Estimular a participação dos aprendentes na elaboração de projetos 
de investigação ou de pesquisas de acordo com seus interesses 
particulares ou suas habilidades.

Enfim, a equipe poderá realizar um estudo de caso aprofundado, de for-
ma a ter subsídios para construir o plano individualizado de ensino e contribuir 
com o professor da sala comum para algumas particularidades da aprendiza-
gem do aprendente identificado. E assim, efetivar atividades de enriquecimen-
to e aprofundamento nas diversas áreas em que se manifesta a precocidade, 
bem como oportunizar momentos de desenvolvimento global e de harmoniza-
ção dos aspectos dificultadores de seu potencial. 

Em relação “às recomendações para família”, algumas alternativas fo-
ram repassadas, dentre elas, que participem de encontros mensais de Grupos 
Operativos na escola ou em parceria com grupo de estudo da universidade. A 
finalidade desses encontros é a de debater a precocidade do seu filho, trocar 
experiências, ideias, esclarecer dúvidas, socializar procedimentos, bem como 
ampliar o conhecimento acerca do que seja precocidade e altas habilidades.

As famílias ainda, foram orientadas a: 
e) Oferecer alternativas estimuladoras ao filho, levando-o a museus, 

feiras científicas, exibições artísticas, permitindo que ele se expres-
se a respeito.

f) Fornecer sempre ao filho, estimulação visual, auditiva, verbal e cor-
poral-cinestésica, bem como uma ambiência que desafie e instigue 
sua imaginação e inspiração, adequado para a sua idade. 

g) Praticar com o filho, o aprendizado da empatia, da compreensão, do 
respeito à diferença, e características individuais das pessoas e das 
relações saudáveis entre todos que convive.

h) Procurar programas/atendimentos de enriquecimento curricular 
adequados para o desenvolvimento das áreas de sua precocidade/
altas habilidades e que oportunizem a seu filho a consciência dos 
seus aspectos emocionais.

Mediante o exposto, escola e família devem considerar a concepção das 
múltiplas inteligências ao analisar o perfil de aprendizagem do aprendiz, de for-
ma a desenvolver uma prática pedagógica coletiva e/ou individual pertinente ao 
estilo/habilidades identificadas. Enfim, promover o refinamento das habilidades 
e o desenvolvimento das funções complexas do pensamento do aprendiz, as-
sociadas à motivação, interesse, gerando entusiasmo e imaginação criativa. 
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MEUS ALUNOS COM INDICADORES DE ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Guacira quirino MiranDa*

1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste relato de experiência, apresentado de forma descritiva, 

é convidar para a reflexão sobre a relevância de se conhecer conceitos, pro-
cedimentos e instrumentos que permitam a observação de indicadores de al-
tas habilidades/superdotação – AH/SD nos alunos. Muitas vezes, pela falta de 
conhecimentos suficientes, o professor não possui condições de percebê-las. 
Conhecer a necessidade do aluno demanda a ampliação da visão, por meio de 
uma formação contínua, e a reflexão deliberada e consciente.

De acordo com os princípios da educação especial e educação inclusi-
va, e conforme legislação brasileira vigente, aos alunos assim identificados é 
assegurado o acesso ao Atendimento Educacional Especializado, de modo a 
criar oportunidades para desenvolverem adequadamente seu potencial e ca-
pacidades.

O fato das diretrizes educacionais orientarem para o trabalho com alu-
nos AH/SD é fundamental para que se amplie o olhar sobre esses alunos, no 
entanto, isto não é garantia de atendimento a essa população. Na época em 
que atendeu aos alunos, a professora não possuía formação que permitisse 
a observação das características. Posteriormente, durante os estudos em um 
curso de aperfeiçoamento, realizou uma análise retrospectiva do comporta-
mento dos alunos, que a levou à conclusão de que podem ser pessoas com 
indicadores de altas habilidades/superdotação. 

A identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação é impor-
tante para que sejam elaboradas estratégias didático-pedagógicas, de modo 
a favorecer que cada aluno receba um atendimento adequado às suas neces-
sidades e interesses, e possa se desenvolver em consonância com as suas 
potencialidades e capacidades. 

Conforme os princípios da educação inclusiva e da educação especial, 
e segundo a legislação brasileira vigente, aos alunos com altas habilidades/su-
perdotação é assegurado o acesso ao Atendimento Educacional Especializado.

A educação inclusiva reconhece, acolhe e compreende as diferenças 
individuais. A inclusão escolar visa possibilitar o acesso, permanência e garan-
tir a aprendizagem de todos os alunos. De acordo com Mendes (2002, p. 61):

* Universidade Federal de Uberlândia – UFU – MG.



266

A educação inclusiva é uma proposta de aplicação prática ao campo da 
educação de um movimento mundial, denominado de inclusão social, o 
qual é proposto como um novo paradigma e implica a construção de um 
processo bilateral no qual as pessoas excluídas e a sociedade buscam, 
em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades para todos.

Pensar em uma educação inclusiva requer práticas de educação que 
incluam a todos e a cada um. Com relação ao aluno com altas habilidades/
superdotação, a equiparação de oportunidades é um desafio para os educado-
res que atuam em sala regular de ensino, pois precisarão elaborar estratégias 
que possibilitem “vivências e currículos escolares mais favoráveis ao desen-
volvimento educacional desses alunos em um contexto inclusivo de educação” 
(PEREIRA, 2014, p. 375). 

O objetivo da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva 
é assegurar a inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Conforme estabe-
lecido nas diretrizes e bases da educação nacional (Lei no 9.394/96, art. 58), 
serão oferecidos serviços de apoio especializado na escola regular, para aten-
der, quando necessário, às particularidades dos alunos da educação especial. 

A esses alunos, de acordo com o art. 59 da LDB, serão assegurados 
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos 
para atender às suas necessidades”. Esse atendimento educacional especia-
lizado gratuito é oferecido preferencialmente na rede regular de ensino, de 
forma complementar e/ou suplementar à formação dos alunos, de acordo com 
suas necessidades específicas.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE AS ALTAS HABILIDADES OU 
SUPERDOTAÇÃO
As Altas Habilidades, de acordo com as Diretrizes Gerais para o Atendi-

mento Educacional aos Alunos Portadores de Altas Habilidades/Superdotação 
– AH/SD, estabelecidas em 1995 pela Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação e Desporto, referem-se 

[...] aos comportamentos observados e/ou relatados que confirmam a 
expressão de “traços consistentemente superiores” em relação a uma 
média (por exemplo: idade, produção ou série escolar) em qualquer 
campo do saber ou do fazer. 
Deve-se entender por “traços” as formas consistentes, ou seja, aquelas 
que permanecem com frequência e duração no repertório dos compor-
tamentos da pessoa, de forma a poderem ser registradas em épocas 
diferentes e situações semelhantes (BRASIL, 1995, p. 13).
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Dentre as teorias que embasam as concepções sobre as altas habilida-
des/superdotação, destacam-se a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gard-
ner (1994, 2000) e a Teoria dos Três Anéis de Renzulli (2004).

Diferentemente da abordagem psicométrica e da concepção de inteli-
gência como sendo um conceito unicista, a Teoria das Inteligências Múltiplas, 
de Gardner, quebra o paradigma da inteligência como algo inato e global. 

Gardner (1994, 2000), avalia a inteligência como algo que não é estáti-
co, e pode estar desenvolvido em maior ou menor grau. É um potencial biopsi-
cológico que, em um determinado contexto ou ambiente cultural, permite ao in-
divíduo resolver problemas ou criar produtos importantes. O autor caracterizou 
nove domínios de inteligência, ou espaços de cognição, que são relativamente 
independentes umas das outras e podem ser combinadas e modeladas de 
diversas formas, numa multiplicidade de maneiras adaptativas. 

De acordo com o domínio/capacidade, os tipos de inteligência são: “ló-
gico-matemática”, relacionada à capacidade de criar soluções, formulando-as 
e representando-as numericamente antes mesmo de uma representação ma-
terial; “verbal/linguística”, referente à capacidade de utilizar os códigos linguís-
ticos de forma oral ou escrita para interpretar ou se comunicar criativamente; 
“visual/espacial”, relativa à capacidade de perceber os espaços e recriá-los 
visualmente e em imagens internas, mesmo na ausência de contato material; 
“corporal-cinestésica”, ou capacidade de controlar e utilizar o corpo de forma 
produtivo-criativa, para executar movimentos e se expressar corporalmente; 
“musical”, como a capacidade de perceber sons e ritmos, discriminar, transfor-
mar e expressar criativamente as formas musicais; “interpessoal”, referente à 
capacidade de observar e perceber os sentimentos, motivações e intenções 
das pessoas; “intrapessoal”, relativa à capacidade de identificar e compreen-
der os próprios sentimentos e agir com base nesse conhecimento de si; “natu-
ralista”, relacionada à capacidade de perceber e discriminar situações relativas 
ao ambiente natural, para lidar com o meio ambiente ou para transformá-lo; 
“existencial”, relacionada à capacidade de se situar e perceber cem relação aos 
limites da condição humana e suas formas de existir e representar o mundo.

A Teoria dos Três Anéis, de Renzulli (2004, 2014), relaciona-se ao pro-
pósito de desenvolver um modelo para verificação das características das pes-
soas com potencial elevado. A proposta de verificação vai além da finalidade 
de identificar para explicar o “porquê” de as pessoas apresentarem esses tra-
ços. O modelo de Renzulli está vinculado ao “quem” e “como”, com o objetivo 
de desenvolver programas educacionais para essas pessoas. De acordo com 
a Teoria, a superdotação está na interseção de três componentes: habilidades 
gerais e/ou específicas acima da média, comprometimento com a tarefa e ele-
vados níveis de criatividade.

A habilidade geral é constituída por traços ou domínios que podem ser 
aplicados em diferentes situações, e de maneira ampla. As habilidades especí-
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ficas são relacionadas à capacidade de realizar ou adquirir conhecimento para 
exercer atividades específicas de uma determinada área da ação humana.

O comprometimento com a tarefa refere-se à motivação e determinação 
para resolver determinado problema ou tarefa. Caracteriza-se pela ação com 
“perseverança, persistência, trabalho árduo, prática dedicada, autoconfiança, 
crença na própria habilidade de desenvolver um trabalho importante e ação 
aplicada à área de interesse” (RENZULLI, 2014, p. 241).

A criatividade relaciona-se à capacidade de pensar diferentemente e 
adotar uma atitude original diante das experiências no mundo. Para a iden-
tificação e o desenvolvimento da criatividade, além da ideia de pensamento 
divergente e original, acrescenta-se a capacidade de aplicação concreta em 
situações reais. Renzulli (2014) considera que a superdotação produtivo-criati-
va se expressa na habilidade de abandonar procedimentos e convenções ins-
tituídas para apresentar ideias ou produtos que tragam impacto na realidade, 
com novidade e adequação. 

Renzulli (2014) distingue dois tipos de superdotação: a escolar e a pro-
dutivo-criativa, sendo que ambas são importantes, geralmente interagem, e 
precisam ser encorajadas. A superdotação escolar, mais facilmente verificável 
por testes de habilidades cognitivas, relaciona-se à grande capacidade intelec-
tual de pensamento analítico e boa memória, sendo, geralmente, mais valori-
zada no ambiente escolar. 

A superdotação produtivo-criativa refere-se à capacidade de desen-
volver, de forma criativa, ideias e produtos que causem mudança e tenham 
real impacto, gerando pensamentos, soluções, materiais e produtos originais. 
Enquanto as pessoas com superdotação escolar denotam inteligência geral, 
aquelas com superdotação produtivo-criativa tendem a ser destacadas dentro 
da área contextual e específica de seus domínios. 

No campo escolar ou acadêmico, as altas habilidades são observáveis, 
sobretudo, nas capacidades acima da média, sendo menos evidenciáveis no 
que se refere à máxima criatividade ou comprometimento com a tarefa. Nas 
pessoas com superdotação criativo-produtiva observa-se maior equilíbrio entre 
os três anéis, sendo que essas se destacam na área contextual e específica 
de seus domínios, e podem ser menos constantes no rendimento de alto nível. 

Para a identificação dos alunos superdotados, Renzulli (2014, p. 254) 
propõe que, além de critérios baseados pela pontuação em testes, sejam utili-
zados outros critérios, tais como “indicação de pais, colegas ou autoindicação 
e avaliação prévia de produto”. 

Virgolim (2007) também recomenda o uso de estratégias diversificadas, 
que envolvem o uso de testes formais, procedimentos informais e a obser-
vação. A autora apresenta as seguintes formas alternativas de identificação: 
nomeação por professores, indicadores de criatividade, nomeação por pais, 
nomeação por colegas, autonomeação, nomeações especiais, avaliação de 
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produtos, escalas de características e listas de observação, e nomeações pela 
motivação do aluno. 

No processo de identificação de alunos com altas habilidades ou super-
dotação é preciso considerar que são pessoas em fase de formação, que de-
monstram potencial ou capacidades elevadas. Há pessoas que se destacam por 
um talento, que pode ser significativamente superior ou menor, “mas o suficiente 
para destacá-las ao serem comparadas com a população em geral” (VIRGO-
LIM, 2007, p. 28). Considera-se, na identificação das altas habilidades, “aque-
la criança ou adolescente que demonstra sinais ou indicações de habilidade 
superior em alguma área do conhecimento, quando comparado a seus pares” 
(VIRGOLIM, 2007, p. 27). A comparação existe, mas não com a finalidade de 
rotular ou classificar os alunos, e sim para propiciar que se cumpra a tarefa de 
selecionar os alunos com o objetivo de planejar e direcionar seu atendimento.

Guenther (2011) diferencia a dotação, que se refere à uma notável capa-
cidade natural, do talento, que é relativo ao desempenho superior, aprendido 
e desenvolvido sistematicamente, e que resulta em um alto nível de realização 
da capacidade humana. A finalidade da educação é contribuir para que os 
alunos possam desenvolver seus potenciais e talentos. Essa autora (GUEN-
THER, 2011) desenvolveu uma lista com 31 indicadores a serem observados 
pelos professores no processo de identificação. Os indicadores são relativos 
às seguintes áreas de domínio: inteligência geral, inteligência com profundida-
de e pensamento não linear, inteligência com capacidade verbal, criatividade e 
potencial criador, capacidade sócio-afetiva. 

A respeito da identificação, as Diretrizes Gerais para o Atendimento Edu-
cacional aos Alunos com Altas Habilidades/Superdotação e Talentos (1995) 
consideram que, em um momento inicial, somente se pode dizer que o aluno 
apresenta “indicadores” de superdotação e orientam que a identificação seja 
feita observando-se sistematicamente o comportamento e o desempenho do 
aluno, para possibilitar verificar “a intensidade, a frequência e a consistência 
desses traços ao longo de seu desenvolvimento” (BRASIL, 1995, p. 17). As 
bases conceituais das diretrizes brasileiras para a identificação e o trabalho 
com alunos AH/SD, pelo que se pode verificar, são a Teoria das Inteligências 
Múltiplas de Gardner e a Teoria dos Três Anéis de Renzulli.

Sobre o processo de identificação, é importante considerar que a dis-
pensa de questionários ou formulários de verificação somente pode ser efetu-
ada quando as pessoas que conduzirem as atividades estiverem se sentindo 
aptas, ou seja, tenham um consistente conhecimento sobre o assunto. 

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA: MEUS ALUNOS COM INDICADORES 
DE ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO
O relato de experiência refere-se ao trabalho reflexivo realizado duran-

te um curso de aperfeiçoamento. A oportunidade de participar do Curso de 
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Aperfeiçoamento em Altas Habilidades/Superdotação oferecido pelo Centro de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial – CEPAE, 
da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, foi fundamental para a minha 
compreensão sobre o tema, posto que os cursos de graduação não haviam 
oferecido disciplina sobre a Educação Especial. 

 Durante o curso de aperfeiçoamento, em 2014, realizamos diversas 
atividades que nos levavam a refletir sobre nossas práticas docentes à luz das 
teorias sobre as altas habilidades/superdotação.

O professor muitas vezes se encontra atarefado com as atividades coti-
dianas, preocupado em cumprir um planejamento ou currículo, e no tempo da 
aula não se atém a observar os alunos individualmente. Na minha experiência, 
conforme refleti posteriormente, eu dava mais atenção aos alunos desinteres-
sados ou com dificuldades do que aos alunos participantes e interessados. 
Desejando que todos participassem igualmente, me esforçando por obter uma 
turma homogênea, talvez eu tenha deixado de contemplar demandas de alu-
nos com altas habilidades.

Conhecemos e exercitamos as estratégias apontadas por Virgolim 
(2007) para a verificação de indicadores de altas habilidades/superdotação, e 
percebi a importância da observação deliberada. 

Nos primeiros exercícios do curso de aperfeiçoamento fomos convida-
dos a nomear, de memória, dois alunos que se distinguiam dos demais. Não 
foi difícil trazer da lembrança os nomes dos alunos que apresentavam desem-
penho escolar superior e tiravam as melhores notas. Depois, nesse curso, tive-
mos a oportunidade de conhecer vários instrumentos que facilitam o trabalho 
e trazem a vantagem de ajudar a sistematizar os procedimentos e ampliar a 
visão para além da superdotação do tipo escolar. Isto é importante porque as 
provas e avaliações que já existem na escola fornecem subsídios para a iden-
tificação dos superdotados na área escolar, seu conhecimento mais avançado 
sobre determinado assunto é mais visível, desde que o assunto esteja ligado 
aos componentes curriculares trabalhados pelo professor. 

Nos instrumentos, como a lista de indicadores de Guenther (2011, p. 
76-79) existem quesitos para a observação de alunos que se sobressaem, 
tais como: “sensibilidade na percepção de cores, sons, formas”, “liderança, 
capacidade de organizar o grupo”, ou “sensíveis e bondosos com os colegas”. 
Esse tipo de observação não veio à minha mente quando inicialmente eu rea-
lizei o exercício de nomear, pela memória, os alunos que mais se destacavam. 
Certamente minha escolha foi relacionada aos alunos com superdotação do 
tipo escolar. 

Com relação aos anéis que compõem a superdotação, conforme o mo-
delo de Renzulli (2004, 2014), eu desenvolvi as seguintes reflexões: minha ten-
dência foi de analisar as habilidades gerais acima da média, ou de privilegiar 
conhecimentos e interesses destacáveis em determinadas áreas, relacionadas 
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aos conteúdos trabalhados com os alunos, em detrimento de outros que pas-
sariam despercebidos por serem menos explorados em sala de aula. 

O comprometimento com a tarefa foi observado, além dos aspectos mo-
tivacionais. A verificação de elevados níveis de criatividade relacionou-se à 
capacidade de se posicionar criticamente diante das situações problema e de 
propor soluções. Como professora de Filosofia eu tive dificuldade em analisar 
esse quesito, e para minha reflexão pensei na autonomia de pensamento dos 
alunos, e na forma como abordavam, se posicionavam e argumentavam sobre 
as questões propostas durante as aulas.

Cabe registrar que foram análises retrospectivas realizadas somente por 
mim e considero, portanto, que das formas alternativas de identificação elen-
cadas por Virgolim (2007) utilizei a “nomeação por professores” (eu, no caso), 
alguns indicadores de criatividade por mim observados, a avaliação de produ-
tos e a nomeação pelas minhas análises das motivações do aluno. 

Não foram realizadas nomeações por pais, colegas, especiais ou a au-
tonomeação. Tampouco foram usadas as escalas ou listas de características 
para observação, ou seja, não utilizei procedimentos formais de verificação. 
Tratou-se de um exercício, feito durante o curso de aperfeiçoamento, sobre 
como identificar indicadores de superdotação dos alunos. E ratifico que para a 
maior confiabilidade dos resultados é recomendado o uso de diversas fontes e 
de estratégias variadas.

Com referência à Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1994, 
2000), cabe relatar que, na época em que realizei a investigação, convidei 
um aluno para realizar o teste/inventário que é oferecido pelo grupo Imagine 
(2008). O resultado que salvei está apresentado no gráfico abaixo, para efeito 
de ilustração sobre o tema: 

Gráfico 1 – Gráfico de inteligências múltiplas do aluno

Fonte – A autora (2020).
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O gráfico indica as áreas de inteligência do respondente (aluno), das 
quais se destacam a inteligência especial e a lógico-matemática. O teste não 
tem o objetivo de avaliar uma possível superdotação, mas identificar as percep-
ções da pessoa, em um determinado momento, a respeito de suas aptidões. 

Como resultado das minhas ideações, concluí por nomear quatro alunos 
que, no meu entendimento, apresentaram indicadores de superdotação. Na 
época, dois deles se destacavam na área escolar, outro despontava tanto na 
área escolar quanto na produtivo-criativa, e o último estaria na área produtivo-
-criativa. 

Os três primeiros, a meu ver, demonstravam habilidades, comprometi-
mento e criatividade. Além disto, observei nas reuniões do conselho de classe 
que o primeiro era considerado pelos professores como sendo o aluno que 
tinha maior facilidade em aprender e apresentava notas excelentes nas ava-
liações. O segundo tinha ótimo rendimento, era muito rápido e questionador. 
O terceiro estava sempre na escola, ajudava na instalação de computadores, 
auxiliava colegas e professores a resolverem dúvidas no uso equipamentos 
eletrônicos, participou com destaque em Feiras de Ciências desenvolvendo 
robótica. Foi este que respondeu ao inventário sobre as inteligências múltiplas. 

O quarto aluno estava iniciando sua carreira esportiva, já havia con-
quistado prêmios em competições. A partir do curso de aperfeiçoamento, a 
reflexão sobre esse aluno me motivou a conhecer mais sobre as habilidades 
específicas, sobretudo com relação à busca de excelência no desempenho. O 
trabalho contínuo de aperfeiçoamento somente se torna possível a partir da 
identificação do potencial e do desenvolvimento por meio da prática deliberada 
e orientada, ou treinamento. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar sobre as altas habilidades/superdotação no ambiente escolar 

requer compreender a necessidade de intervenção na perspectiva do aluno, 
conhecer o aluno para atender às suas especificidades educacionais. A edu-
cação inclusiva e a educação especial representam conquistas para o sistema 
educacional. 

Amparado pela legislação brasileira, o atendimento educacional espe-
cializado é garantido a todos os alunos público-alvo da educação especial, 
preferencialmente na rede regular de ensino, e transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades. Esse atendimento somente será disponível se houve-
rem alunos indicados e encaminhados. 

Portanto, o ponto de partida desse processo é a identificação dos alunos 
com altas habilidades/superdotação. A participação do professor da sala de 
aula regular é fundamental, pois ele convive cotidianamente com os alunos e 
tem condições de observar e/ou relatar traços consistentemente superiores no 
repertório dos comportamentos dos alunos. 
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Para se sentir apto a realizar esse trabalho é preciso que esteja sempre 
buscando conhecimentos e formação. O aluno com altas habilidades/superdo-
tação, que se percebe reconhecido e encontra oportunidades de desenvolver 
seus talentos, certamente se sentirá valorizado e responderá com grandes 
contribuições para a sociedade. 
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MECANISMOS DE GESTÃO DAS RELAÇÕES SOCAIS: UMA 
HISTÓRIA DE DIVISÃO DESIGUAL

Eliana lucia fErrEira*

rosÂnGEla MorEllo**

1 INTRODUÇÃO
A gestão das políticas de acessibilidade do Governo Federal pode ser 

considerada em três  fases: 
a) 2005 a 2010, com editais para fomento de projetos: desta fase par-

ticiparam pesquisadores de algumas instituições que desenvolviam 
pesquisas na área.

b) 2011 até 2016: desta participaram todas as universidades, sendo o 
repasse do recurso feito diretamente às IFES conforme critérios de 
dotação orçamentária.

c) De 2016 até o presente momento. Discussão de uma nova política 
de inclusão que encontra-se em fase de alterações e definições de 
objetivos.

A partir de 2011, o incremento do número de alunos matriculados nas 
IFES configura um critério para atribuição dos recursos. No período 2011-
2012, o número de ingressantes nas instituições de educação superior cresceu 
17,1%. Com taxa média de crescimento anual de 8,4% nos últimos dez anos, 
a rede federal registrou aumento no número de ingressantes superior a 124% 
entre 2002 e 2012. A rede federal já participava com mais de 60% dos ingres-
sos nos cursos de graduação da rede pública. De 2012 para 2013, tivemos um 
aumento de 268.289 matriculados ou de 3,8%. 

Em relação ao número de alunos com deficiência, observamos que, de 
acordo com o INEP, as matrículas de pessoas com deficiência aumentaram 
quase 50% entre 2010 e 2013. Em 2013 eram quase 30 mil alunos, enquanto 
em 2010 eram pouco mais de 19 mil, sendo a maioria em cursos de graduação 
presenciais. A partir de 2014 este número se manteve consideravelmente cres-
cente em algumas regiões e decrescente em outras.

Do ponto de vista das taxas de crescimento do número de alunos com 
deficiência matriculados, os dados indicam, no entanto, que de 2013 a 2014, 
que aumentaram apenas nas regiões nordeste (61,88%) e sul (30,57%). Em 
todas as demais, incluindo o Distrito Federal, houve  diminuição do número de 
alunos com deficiência matriculados. No sudeste, no entanto, essa taxa cai 
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em 23,11%. Chama nossa atenção o fato de na Região Sul haver significativo 
crescimento (54,08%) de alunos com deficiência em instituições privadas.

A estabilização ou declínio desse número se dá ao fato de haver se en-
cerrado o boom das universidades e consequentemente, do número de vagas 
para o ensino superior iniciado em 2007 e que atingiu o ápice com a consolida-
ção das novas universidades, por volta de 2012 e 2013, quando se formaram 
os alunos de suas primeiras turmas.    

Até o ano de 2016, o Ministério da Educação defendeu  a posição de que 
um importante fator para avanço da política de Inclusão no Ensino Superior é o 
comprometimento institucional, fazendo com essa política faça parte do Plano 
de Desenvolvimento Institucional, fato que afirma o  compromisso da IFES e 
baliza o caminho a ser trilhado em toda  a Universidade. 

Desse panorama e das importantes questões que suscita, o fato que 
queremos destacar é que as políticas de fomento das diferentes culturas são 
tomadas como aberturas para se recompor o quadro das diferenças sócio-eco-
nômicas na medida em que são consideradas canais para uma redistribuição 
de recursos e bens simbólicos e financeiros. 

O foco na diversidade pretende desinstalar a desigualdade social: a dife-
rença como diversidade não deve equivaler à diferença como desigualdade. No 
caso do Brasil, no âmbito governamental, propõem-se iniciativas atentas às de-
mandas sociais variadas, sustentando diretrizes que focalizam tanto a descon-
centração de recursos humanos e financeiros com vistas a dirimir as desigual-
dades sócio-regionais, quanto o fomento a iniciativas, discussões e proposições 
envolvendo os vários setores da sociedade (cf. Plano Nacional de Cultura: Di-
retrizes Gerais, Câmara dos Deputados/MINC/Governo Federal, 2007; Progra-
ma Cultural para o Desenvolvimento do Brasil, MINC/Governo Federal, 2006). 
Marcando avanços inegáveis e fundamentais para o conjunto da sociedade 
brasileira no plano das políticas publicas, a implementação dessa vontade polí-
tica enfrenta, no entanto, muitos desafios. Entre eles, há o confronto com uma 
histórica divisão desigual dos meios de representação e participação dos diver-
sos segmentos sociais nos espaços de formulação, implementação e gestão de 
políticas. Logo, entram em questão, nesse processo, os mecanismos que são 
mobilizados para a conversão dessa vontade política de modo a garantir uma 
participação ativa das múltiplas práticas de culturas e línguas no cenário político.

Esse questionamento é tanto mais contundente quando sabemos que não 
somente as políticas de reconhecimento e promoção das diferenças como di-
versidade são recentes na historia brasileira, como as formas de representação 
política dos diferentes segmentos sociais nos espaços de diálogo institucionais fi-
cam expostas a processos históricos de exclusão social, legitimados socialmente.

Em vista dessas considerações, esta nossa reflexão se concentra em 
uma análise da dimensão histórica e ideológica desses mecanismos de exclu-
são e gestão social como parte de uma memória coletiva (de memorialização 
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das relações sociais) que se sedimenta por discursos dominantes e assim aco-
moda nosso olhar e as práticas políticas sobre “o outro”, suas diferenças, sua 
história. Uma reflexão que desemboca, como dissemos, em uma questão mais 
central, a saber: a de compreender as condições de emergência de novas po-
sições no cenário das negociações políticas entre os vários grupos sociais e o 
Estado como base para as políticas de fomento e sustentação da diversidade.

Podemos dizer que uma interpretação forte dessa problemática se orga-
niza a partir de dois enfoques predominantes: a) um enfoque que alinhava as 
dinâmicas das relações de poder, e assim explicitam a configuração de uma ci-
dadania “concedida”, que não subsidia a luta por representação política de boa 
parte de brasileiros; b) um enfoque nas relações sociais que busca designar 
as formas pelas quais se produzem déficits da cidadania como direito coletivo. 
Para fundamentar nossa discussão, traremos dois exemplos de analises que 
sustentam essa interpretação critica.

As dinâmicas das relações de e com o poder estão na base do funciona-
mento da cultura da dádiva descrito por Sales (1994) e aprofundado em estu-
dos posteriores. Recortando a extensa reflexão da autora sobre as relações de 
mando/obediência/subserviência que caracterizam o domínio territorial pelos 
senhores donos das terras e das gentes, interessa-nos sua afirmação de que 
essa cultura se define pelo fato de uma parcela importante de brasileiros ter 
sua cidadania forjada sob a forma de uma concessão, sem jamais ter alcança-
do uma participação agentiva nos processos históricos de que ela foi objeto. 
Segundo Sales (1994, p. 27), “os direitos básicos à vida, à liberdade individual, 
à justiça, à propriedade, ao trabalho: todos os direitos civis enfim, para nosso 
homem livre e pobre que vivia na órbita do domínio territorial eram direitos que 
lhe chegavam como uma dádiva do senhor de terras”.

Aprofundando sua reflexão na analise dos recentes processos migrató-
rios e do êxodo rural, a autora indicará justamente a relação precária do sujeito 
submetido a esses processos com o espaço que habita, implicando limitadas 
condições de sobrevivência. Essa precariedade funcionará, segundo a autora, 
como um padrão reprodutor da cultura da dádiva, subsidiária de uma cidadania 
concedida que elide a relação dessa parcela da sociedade com os espaços de 
representação do direito constituído.

Mas não só.
O foco nos mecanismos culturais de dissolução de conflitos e repro-

dução das desigualdades tem conduzido também a evidenciação de formas 
pelas quais se produzem déficits da cidadania como direito coletivo. Cardoso 
de Oliveira (1996), por exemplo, designará as distorções entre as práticas da 
justiça e da solidariedade que sedimentam as relações em comunidade como 
um importante fator de produção de uma cidadania coletiva deficitária.

Para Cardoso de Oliveira (1996), a atitude característica das pessoas/
indivíduos que compartilham espaços de vivência está marcada por um equi-
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líbrio adequado entre as perspectivas do justo e do solidário. Nos termos do 
autor, há um padrão de justiça e solidariedade que fundamenta as relações 
cotidianas e garante uma prática de direitos reconhecida pelas comunidades. 
No entanto, nas relações com o poder institucionalizado, esse padrão entra 
em desequilíbrio porque as relações passam a privilegiar aquele com quem 
se tem laços de solidariedade. Observa-se uma “transformação de direitos em 
privilégios”. O privilégio por sua vez se forja no escopo do individuo, com vistas 
a uma recompensa dos atributos de cada um. Respalda-se, por esse mecanis-
mo, a atuação pessoal, individual e personalizada, em detrimento do coletivo. 
Essa é, segundo Cardoso, a trama que fornece uma chave poderosa para o 
exercício da cidadania como direito e participação individualizados: o sentido 
de recompensa individual dificulta a socialização dos reconhecimentos, justifi-
ca e sustenta a desigualdade.

Reconheceremos por certo em inúmeras práticas sociais o rastro dessa 
individualização dos privilégios. Lembremos, entre outras, as características 
da cultura política que impregna os espaços de formulação e gestão das polí-
ticas publicas evidenciadas por Chauí (1995).

Em seu conjunto, estas considerações remetem a um aspecto importan-
te dos mecanismos de gestão das relações sociais, a saber, o da produção ma-
terial das condições de vida e subjetivação. Condições materiais de existência 
do sujeito e do sentido, diria Pêcheux (1988) e depois Orlandi (2000).

Notaremos, no caso da cultura da dádiva e da cidadania concedida, que 
à instalação de uma dependência material – a terra como espaço de trabalho e 
sobrevida – responde a instalação de uma certa forma de dependência subjeti-
va – a subserviência que gera gratidão e não reivindicação. Por essa combina-
ção, a cultura da dádiva tende a diluir os conflitos e a luta social ali implicada. 
Além disso, ela tende a perdurar na medida em que recebe uma interpretação 
sócio-cultural embasada na cordialidade das relações, que se coaduna com 
outras interpretações dominantes da sociedade brasileira. Nesse ponto, Sales 
lembrará duas vertentes dessa interpretação: a abertura para a miscigenação 
e a cordialidade do povo brasileiro. Por essa via se estabilizam mecanismos 
culturais que justificam uma profunda desigualdade na configuração dos me-
canismos de representação social, porque pressupõem a naturalidade de rela-
ções de mando/beneficio.

Sem adentrar nos detalhes das interpretações propostas nesses estu-
dos, mas seguindo a orientação de pensar o funcionamento dos mecanismos 
legitimadores das formas de representação e participação política como parte 
das representações culturais que lhes dão sentido, e que assim são constitu-
tivas da identidade de qualquer sujeito cidadão, encontraremos a desafiadora 
proposição atual de fomento da diversidade como projeto de equacionamen-
to das desigualdades. Como pudemos notar, essa proposição lida com pa-
drões reguladores das relações sociais que estão enraizados socialmente. E 
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sua relação é de confronto com esses mecanismos que alijam a parcela dos 
“beneficiados pela dádiva e não contemplados pela cultura do privilégio” de 
uma representação na ordem dos diálogos políticos institucionalizados. Como 
podemos, então, situar esse confronto e compreender suas múltiplas formas 
de agenciamento político?

A essa questão não cabem respostas simples, envoltas no manto de 
crenças na impotência ou no voluntarismo do sujeito face ao jogo político das 
práticas sociais. As disputas políticas são disputas por sentidos e pelos instru-
mentos que os legitimam. Estas disputas se articulam na conjunção contradi-
tória entre práticas estabilizadas – como as que nomeamos anteriormente - e 
as novas demandas que tensionam essas praticas. É nesse entremeio que se 
dá a emergência de novas posições no jogo político, como procuraremos mos-
trar brevemente no item que segue, tecendo algumas considerações sobre os 
processos de memorializaçao das relações sociais.

2 SOBRE AS CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA DE NOVAS POSIÇÕES 
NO TERRENO ESTABILIZADO DAS DIVISÕES DESIGUAIS
A emergência de novas posições a partir das quais os sujeitos se falam 

e se representam é parte das condições de produção dos sentidos a partir dos 
quais e com os quais eles se simbolizam. Essa produção se organiza por uma 
relação com a história das sociedades, instituída pelas línguas que os sujeitos 
praticam e pela memória que se estabiliza (PÊCHEUX, 1999). É portanto uma 
questão de linguagem, de significação e de condições de representação do 
sujeito como parte de um processo histórico mais amplo.

A naturalização das práticas de subserviência ou de privilégios e os pro-
cedimentos que elas instalam são partes dos modos pelos quais os sentidos 
circulam e os sujeitos se representam socialmente, como antes vimos. Do pon-
to de vista da linguagem, diremos que são práticas discursivas e, como tais, 
estruturam uma memorialização das relações sociais. Na direção da análise 
que aqui propomos, a memorialização das relações sociais designa o conjunto 
de mecanismos discursivos e técnico-administrativos que conformam discursos 
dominantes que interpretam e organizam politicamente os conflitos sociais, na-
turalizando-os. Não se trata da memória individual, associada a uma vontade 
do sujeito de se lembrar ou de se esquecer de fatos, sentidos, situações. É mais 
bem uma memória coletiva que antecede todo dizer e a partir da qual o sujei-
to se projeta na história (PÊCHEUX, 1999). E que funciona com dominância, 
porque evidente por si, sobre todas as outras. Um exemplo de funcionamento 
dessa rede de memorialização está no fato de hoje ser parte de nossa cultura 
a convivência, nem sempre de confronto, ou de conflito, entre a intensificação 
de investimentos em programas culturais e a fragilização das condições de vida 
de muitos cidadãos pela redução de postos de trabalho, ou por sua exposição a 
violências de diversas ordens. Em muitos desses casos, há dominância do dis-
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curso de promoção e acesso à cultura que dilui o conflito de um enfrentamento 
ético-político especifico do sujeito com as condições reais de usufruto dos bens 
culturais – materiais e simbólicos – nos espaços de vivência cotidiana.

Quando perguntamos sobre as condições de emergência de posições 
no diálogo político que possam representar as demandas atuais de grupos 
sociais historicamente excluídos dos espaços de representação, esta compre-
ensão nos permite avançar na análise do modo pelo qual as desigualdades 
entram na rede de memorialização das relações sociais e assim espreitam o 
ideário de igualdade pela diversidade.

Seja por ter sua cidadania negligenciada, seja seja por não gozar de pri-
vilegio circunscrito a uma atuação pessoal legitimada e reconhecida, a parcela 
de sujeitos “alijados” dos grupos representados passam a contar essencial-
mente como objeto de cuidado das politicas, Essa parcela permanece elidida 
de uma posição de co-partícipe do processo de proposição de políticas. A di-
visão entre os uns que tomam parte e “os outros” que são objeto se apresenta 
então, como uma divisão de fundo. É uma divisão que estrutura o modo pelo 
qual o “outro desigual” toma parte das políticas públicas. Em sua natureza, 
esta divisão se apresenta como transparente e não contraditória. Em seu fun-
cionamento, ela mobiliza processos de significação que articulam, como faces 
de uma mesma moeda, os domínios simbólicos (de subjetivação do sujeito) e 
a instrumentação técnico-administrativa (de organização do mundo) que cons-
tituem as relações sociais. Mecanismos de assentamento

As possibilidades ou não de emergência de novas posições na formu-
lação e gestão política ficam expostas a essa divisão. Nosso entendimento é 
que a diversificação dos mecanismos implicados em uma gestão diferenciada 
da diversidade caracteriza um espaço de confronto com esses sentidos natu-
ralizados, e portanto, pode interferir na abertura para novos e originais canais.

3 DIVERSIDADE E EQUIDADE SOCIAL: O DESAFIO DA 
REPRESENTAÇÃO DEMOCRATIZADA
As emergências multifacetadas de padrões de regulação social como os 

acima descritos sinalizam que os mecanismos de produção e manutenção das 
desigualdades sociais são sutis, e estruturam divisões e exclusões sociais natu-
ralizando-as como parte das culturas. Assim, essas divisões entretecem as prá-
ticas políticas. Elas interferem, portanto, nas propostas atuais de reconfigura-
ção das políticas culturais em prol da diversidade implementadas pelo Estado.

Em nosso ponto de vista, uma implementação de políticas para a diver-
sidade que pretenda questionar e modificar as condições de reprodução das 
divisões desiguais depende de uma política específica de promoção de meca-
nismos que visem a uma equidade nos espaços de formulação, implementação 
e gestão das políticas. Essa é justamente a direção indicada no texto do Progra-
ma Cultural para o Desenvolvimento do Brasil, MINC/BR (novembro de 2006):
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A formulação de uma política nacional de cultura como pilar estratégico 
do Estado faz vir à tona a diversidade que é patrimônio da sociedade 
brasileira. Este patrimônio – fruto da nossa formação histórica, da ela-
boração simbólica dos brasileiros e do esforço cotidiano de buscar a 
realização humana, a justiça social e a plena cidadania – tem ganhado 
condições melhores de existência, para além da sobrevivência, geran-
do a formação social de agentes que possibilitam uma melhor qualidade 
de vida.

Elaborada como uma perspectiva para as políticas públicas no campo 
da cultura a diversidade como patrimônio da sociedade traz em si a possibili-
dade da diversificação dos modos de se perceber, formular e experienciar o di-
verso. Para a discussão que estamos propondo, interessa que os mecanismos 
mobilizados para que os vários segmentos das sociedades sejam agentes na 
formulação de políticas para a diversidade (o aparato de seminários, conse-
lhos, projetos, editais etc.) são eles mesmos dispositivos de agenciamento de 
novos sentidos. Esse agenciamento supõe, como dissemos, a configuração de 
posições diversas que contemplem as muitas vozes sociais, e que não derivem 
para os mecanismos de exclusão subsidiados pela divisão desigual dos sujei-
tos e sentidos, como antes mostramos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pode constatar nas análises que apresentamos, os vínculos 

requeridos para uma efetiva representação e participação das variadas faixas 
das sociedades civis na formulação de políticas para a diversidade corre o 
risco de reproduzir um sistema de valores e modelos de grupos legitimados, 
excluindo historicamente do espaço da formulação e gestão política uma am-
pla faixa de brasileiros não participante de tais grupos. 

Quase sempre essa parcela de gentes entram na contagem como aque-
les “outros” a quem as políticas se destinam... Distinção que, como mostramos, 
se refrata politicamente nos modos em que se configuram espaços de negocia-
ção entre as instâncias capazes de se representarem no diálogo institucional. 
Assim, se em uma ordem de uma democracia participativa, cabe às políticas 
estatais o papel de fomento da diversidade, cabe-lhes, também, implementar 
mecanismos que minorizem as disparidades e distorções no diálogo.
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