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APRESENTAÇÃO 

 

 

Fragmentos da minha trajetória 

 

Temos a obrigação de inventar outro mundo 
porque sabemos que outro mundo é possível. Mas 
cabe a nós construí-lo com nossas mãos entrando 
em cena no palco e na vida. 

Augusto Boal (2009) 
 

 

Vou abordar, neste estudo, a deficiência e o  PIBID (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência), mas por que este tema? Já me fizeram este 

questionamento muitas vezes, eu mesma já o fiz. Em minha cabeça, traço uma linha 

do tempo para compreender como cheguei até aqui. Reconstruo imagens, pessoas, 

momentos e situações importantes e impactantes, fragmentos de uma história e de 

uma trajetória, sem dúvida, importante, para mim. 

E, por isso, escrevo aqui alguns desses fragmentos da minha trajetória na 

Educação Especial que começou quando me tornei bolsista de extensão de um 

projeto intitulado “A Atividade Física como Instrumento para Melhoria da Qualidade 

de Vida e Saúde dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cidade de Viçosa-MG”. 

Atuar com “catadores de lixo” é atuar com pessoas excluídas da sociedade 

capitalista. O projeto tinha como objetivo pesquisar e buscar soluções para 

transformar a realidade deste público, para tornar a atividade mais segura e 

lucrativa, melhorando a saúde, a qualidade de vida em geral e no trabalho, 

atendendo a normas ambientais e sanitárias. Para isso, era necessário que os 

catadores e catadoras recebessem orientações adequadas para explorar com mais 

sucesso o material por eles manuseado, resgatando a dignidade desses 

trabalhadores enquanto cidadãos e buscando sua inclusão social. Desta forma, foi 

proposto um programa de atividades físicas orientadas e um programa de formação 

e valorização do trabalho, com o objetivo de propiciar a inclusão social dos 

catadores e catadoras de materiais recicláveis da cidade de Viçosa–MG e 

desenvolver ações que assegurassem a melhoria das condições de trabalho, da 
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saúde, segurança e qualidade de vida tanto no âmbito do trabalho, quanto no social 

e no familiar. Este projeto foi multidisciplinar do qual faziam parte o Departamento de 

Nutrição e Saúde - DNS, Departamento de Economia Doméstica - DED, 

Departamento de Economia Rural - DER (Gestão de Cooperativas) e Departamento 

de Educação Física – DES da Universidade Federal de Viçosa (UFV em Minas 

Gerais) e também era financiado pelo CNPq, em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Viçosa-MG. 

Ao proferir que minha trajetória com a Educação Especial principiou ao atuar 

com os catadores de materiais recicláveis significa dizer que este público vive 

marginalizado e constantemente discriminado, esquecido, assim, para mim, são 

também atores do que chamamos hoje de Educação Especial, afinal é um público 

que precisa ser incluído socialmente e acredito que essa inclusão se inicie na 

Educação, onde a busca por igualdade de direitos, de atendimento e de tratamento 

adequados se inicia e/ou começa a se concretizar. 

Com essa experiência, tive não só o privilégio de conviver com os catadores 

de materiais recicláveis como pude refletir sobre meus rumos profissionais, até 

mesmo, pude (re)pensar minha trajetória pessoal, meus anseios, minhas 

prioridades, minhas necessidades e, dessa forma, decidi meu futuro profissional, 

definindo que eu trabalharia em prol do processo de inclusão de pessoas excluídas 

social e/ou fisicamente da sociedade. 

 Nesse tempo, com a vivência como bolsista, o sentido de ser professor foi se 

modificando para mim. Na verdade, tal significado foi se transformando e se 

aprimorando, pois atuei no processo de inclusão dessas pessoas, não somente 

prescrevendo exercícios físicos que visassem à melhoria da qualidade de vida, 

como ensinei e aprendi sobre organização e desenvolvimento profissional, 

valorização pessoal e visibilidade social, configurando um verdadeiro exercício de 

cidadania.  

 Antes dessa experiência, ser professora era apenas exercer o papel de 

transmitir conhecimentos, de ensinar um gesto, de alcançar uma meta. A partir 

dessa vivência única, fui descobrindo que ser professor é muito mais do que isso. É 

se entregar e não somente transmitir um conteúdo. Facilitar a aprendizagem é acima 
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de tudo amar aquilo que se faz e amar o outro, já que é ao outro que vou me 

dedicar. 

Com este pensamento, compartilho ideias de Freire (2002) descritas por 

Coutinho (2013, p.12) que afirma que a docência se inicia com o diálogo e a 

interação com o outro. 

 
Em Pedagogia do Oprimido, e em publicações posteriores, Paulo Freire 
explora as possibilidades da aprendizagem através de um processo que 
depende da criação de um diálogo verdadeiro entre aluno e professor, no 
qual as duas partes assumem ambos os papéis - educador e educando. 
Freire critica as abordagens baseadas na imposição de conteúdos, 
estabelecidas fora das comunidades, o que ele chamou de Educação 
“bancária”. Segundo ele, a Educação bancária baseia-se na ideia de que 
apenas um lado possui o conhecimento, e que o outro é passivo, mero 
recipiente de depósitos; dele não se espera nenhuma contribuição. Freire 
critica aqueles que, “de fora”, consideram os membros das comunidades 
apenas como objetos; para ele, o processo educativo deve estar baseado 
num diálogo entre sujeitos, o fundamento de uma Educação libertadora 
(COUTINHO, 2013, p.12). 
 
 

Ainda de acordo com Freire (2002, p.54): 

 

A razão de ser da Educação libertadora está no seu impulso inicial 
conciliador. Daí que tal forma de Educação implique na superação da 
contradição educador-educandos, de tal maneira que se façam ambos, 
simultaneamente, educadores e educandos. Na concepção bancária que 
estamos criticando, para a qual a Educação é o ato de depositar, de 
transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica, nem pode 
verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade 
opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio a “Educação” “bancária” 
mantém e estimula a contradição. 

 

A Educação como prática da liberdade, de Paulo Freire, está fundamentada 

na crença, nos saberes dos educandos e comunidades, mais que isso, está 

ancorada na confiança no outro. Isto significa que, conforme Freire (2002), a 

Educação para todos constitui a garantia de que estes terão o direito de voz na 

sociedade. Em sua proposta, o ato de conhecimento tem como desígnio 

fundamental a cultura do aluno; não para cristalizá-la, mas como ponto de partida 

para que ele progrida na leitura do mundo, compreendendo-se como sujeito ativo da 

história. 
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É necessário contemplar cada educando que ingressa pelos portões da 

escola com um olhar específico, diferenciado e acolhedor para que este se sinta 

motivado a voltar todos os dias em busca de sua arma de libertação: o saber.  

 E mais, 
 

 
[...] o futuro são muitos; e resultarão de arranjos diferentes, segundo nosso 
grau de consciência, entre o reino das possibilidades e o reino da vontade. 
É assim que iniciativas serão articuladas e obstáculos serão superados, 
permitindo contrariar a força das estruturas dominantes, sejam elas 
presentes ou herdadas (SANTOS, 2007, p.161). 

 

 

Deste modo, os significados foram se construindo e se solidificando para que 

eu pudesse enfrentar os novos desafios a que estava me propondo: mudar de 

cidade, mudar o rumo da minha profissão, mudar de vida. E, com um novo 

significado do que é ser professor, fui morar em Juiz de Fora-MG, em busca de um 

novo caminho.  

Nesta cidade comecei o mestrado e ainda com o intuito de estudar sobre a 

diversidade, defendi, em março de 2010, a dissertação com tema: O Corpo 

Representado por Mulheres Atletas de Body Building. Buscava não somente 

entender o que essas mulheres pensavam sobre seus corpos como também dar voz 

a esse público que vive segregado e, muitas vezes, discriminado por pessoas que 

sequer conhecem suas realidades. Não só estudei sobre essas mulheres, pois como 

o nome do grupo de pesquisa “Corpo e Diversidade” do qual eu participava diz, 

estudamos sobre as diferenças como um todo. Assim sendo, atuando no grupo, tive 

também a oportunidade de atuar em projetos que abordavam sobre o diferente, 

sobre a deficiência e, consequentemente, sobre a inclusão, tema este que sempre 

me atraiu e me interessou. 

 Atuar em projetos de pesquisa e extensão, refletir no grupo de pesquisa sobre 

a deficiência e a diversidade, me trouxeram a certeza do que realmente queria para 

mim e, definitivamente, tomei gosto pela carreira docente. 

 Compreendi que o fazer / saber docente perpassa pela luta por uma 

transformação social e, por conseguinte, pela sociedade desigual que maltrata, 

estigma e exclui aqueles que não se encaixam nos padrões. 



5 

 

Milton Santos (2007), um famoso geógrafo, ao falar sobre essa sociedade que 

exclui, apresenta-nos uma nova leitura sobre a globalização, fazendo-nos ler esse 

conceito sob aspectos diferenciados, como fábula, como perversidade e mesmo por 

outra globalização. 

Sobre o primeiro conceito, o de globalização como fábula, Santos (2007) 

aponta-nos para uma globalização enganosa, que nos faz crer que o mundo é igual, 

é uniforme e assim também o é em sua divisão de bens. O pseudo "sonho de um 

mundo só" (Ibidem, p.08). Sobre o segundo, o de globalização como perversidade, 

destaca a fome, a morte dos mais pobres diante dos avanços da medicina, a tirania 

da informação e a violência do dinheiro (que é muito mal distribuído). Tais 

elementos, para Santos (2007, p.08), tornam a globalização perversa e "ameaça a 

nossa existência cotidiana". Já sobre o terceiro, por outra globalização, aborda uma 

concepção bastante otimista. Santos (2007) ressalta que a tomada de consciência 

do povo e a participação da população menos favorecida e excluída na luta por uma 

vida melhor é a saída para que possamos passar da globalização perversa e 

fabulosa para o que ele chama de uma outra globalização. 

Assim, compreendo que o futuro da Educação também está na "outra 

globalização", pois nela enxergaremos o mundo do jeito que ele realmente é e 

poderemos, dessa maneira, lutar para que de fato a igualdade social aconteça. Essa 

igualdade social só vai acontecer se a escola "comprar a briga" das classes menos 

favorecidas e reivindicar uma sociedade que considere todos como cidadãos. 

Paulo Freire (1996), em seu livro intitulado Pedagogia da Autonomia, nos 

alerta sobre o perigo de uma sociedade que segue a norma e exige de seus 

membros a normatização, sobre o perigo de uma ideologia imobilizante e fatalista, 

que, estimulada pela alocução neoliberal, anda solta pelo planeta adotando “ares de 

pós-modernidade” (p.19).  

Ainda para Freire (1996), este conjunto de ideias, conceitos, juízos “insiste em 

convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e 

cultural, passa a ser ou a virar quase natural” (p.19).  

 

De fato, o mundo globalizado, baseado nas tiranias da informação, do 
dinheiro, da competitividade e do consumo investe todos os dias em nos 
convencer de que nada pode ser feito diante da realidade que se apresenta, 
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de que somos incapazes de provocar mudanças na ordem estabelecida 
(COUTINHO, 2013, p.22).  
 

 

Zigmunt Bauman (2003, p.53) traduziu bem este pensamento quando afirma: 

“Vivemos em tempos implacáveis, tempos de competição e de desprezo pelos mais 

fracos, quando as pessoas em volta escondem o jogo e poucos se interessam em 

ajudar-nos”. Contudo, algumas pessoas insistem, perseveram, teimam em agir de 

maneira muitas vezes corajosa, a favor do grupo dominado, colocando em xeque o 

poder do grupo dominante.  

A dinâmica da nova ordem global, que instiga as sensações de insegurança, 

medo do futuro, incerteza e solidão, é colocada a prova quando nos deparamos com 

práticas que buscam mudar a realidade social. Elas revelam que mesmo vivendo em 

tempos “implacáveis” ainda é possível buscar a cultura da transformação 

(COUTINHO, 2013). 

Portanto, ao me tornar docente, compreendi que devemos refletir sobre o 

nosso papel nestes tempos, despertando a nossa consciência para o contexto global 

e acordando para as armadilhas que todos os dias este mesmo contexto nos prega 

ao, por exemplo, recusar, mascarar e negar a realidade social, histórica e cultural, 

fazendo com que pensemos que esta realidade é algo natural. Entendi que compete 

a nós educadores considerarmos a nossa responsabilidade na construção de 

práticas docentes que caminhem em direção à outra globalização de Milton Santos 

(2007), uma vez que, seu pensamento é otimista e nos aponta que: “Se a realização 

da história, a partir dos vetores de cima, é ainda dominante, a realização de uma 

outra história a partir dos vetores de baixo é tornada possível” (SANTOS, 2007, 

p.166). 

Resolvi, por conseguinte, contribuir na construção dessas práticas docentes 

que, através da literatura, das pesquisas, dos autores de suas obras vão, 

 

[...] designar a condição social de origem dos escritores, a temática 
privilegiada nos textos ou a combinação de ambos, disseminando-se para 
caracterizar os produtos literários dos que se sentem marginalizados pela 
sociedade ou dos autores que trazem para o campo literário, temas, termos, 
personagens e linguagens ligados a algum contexto de marginalidade 
(NASCIMENTO, 2009, p.112). 
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Assim sendo, ainda almejando estudar e refletir acerca da diferença e dos 

diferentes, ingressei no doutorado em março de 2011 e me matriculei nas 

disciplinas: Metodologia do Ensino Superior e Inclusão - o Aluno com Necessidades 

Educacionais Especiais e as Múltiplas Interfaces no Contexto Escolar. 

A primeira disciplina citada foi ministrada pela professora Dra. Myriam 

Krasilchik e abordava os caminhos da docência no ensino superior, perpassando por 

aspectos como: as concepções de ensino superior, o currículo, os objetivos, os 

conteúdos, as modalidades didáticas e os estudantes universitários. Tal disciplina 

me foi de grande valia, pois, pude aplicá-la em minha prática docente, assim como 

pude conjecturar sobre o tema de minha tese, uma vez que as discussões feitas 

nela enfatizavam os laços, as relações e as tensões que se estabelecem no 

ambiente acadêmico. 

A segunda disciplina que me matriculei (Inclusão - o Aluno com Necessidades 

Educacionais Especiais e as Múltiplas Interfaces no Contexto Escolar) foi ministrada 

pela professora Dra. Edna Antônia de Mattos e que buscava não só debater, mas 

refletir e compreender como acontece a inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais e múltiplas no ambiente escolar, além de abordar os 

diversos (inter)locutores envolvidos nesse processo, tais como: a família, a 

sociedade, os professoras, as próprias crianças.  Para o tema de minha tese, essa 

disciplina foi muito importante, pois abordava o objeto central que eu pretendia 

discutir: a inclusão. 

Já no segundo semestre do ano de 2011, me matriculei em mais duas 

disciplinas, são elas: Metodologia de lnvestigação da Linguagem em Contextos 

Educacionais e O Olhar para a Diferença e o Diferente - Questões Sobre o Uso da 

Fotografia e do Vídeo em Pesquisa de Psicologia. 

Na disciplina Metodologia de lnvestigação da Linguagem em Contextos 

Educacionais, ministrada pelo professor Dr. Sandoval Nonato Gomes-Santos, 

discutíamos sobre as diferentes linguagens e formas de expressão, existentes no 

contexto educacional e como o professor pode mediar tais interações. Compreendi 

que a linguagem é um importante instrumento de ensino e de aprendizagem e a 

postura do educador influencia sobremaneira no modo como as “linguagens 

estudantis” irão se manifestar. Também foi uma disciplina bastante proveitosa, 
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levando-me a refletir em como a linguagem assume o importante papel de 

mediadora das relações e/ou tensões existentes no ambiente escolar. 

Por último, porém não menos significativa, cursei a disciplina “O olhar para a 

diferença e o diferente: questões sobre o uso da fotografia e do vídeo em pesquisa 

de Psicologia”, sob a coordenação do professor Dr. Lineu Norio Kohatsu, que tratou 

não somente sobre o diferente e as diferenças como também me fez entender 

quanto a fotografia e o vídeo podem ser importantes instrumentos de pesquisa. 

Ao findar deste ano (2011), com os créditos obrigatórios cumpridos, passei a 

me dedicar inteiramente ao tema de minha tese: As ações e tensões estabelecidas 

entre as bolsistas do PIBID, os alunos com deficiência, matriculados na escola 

regular, as próprias escolas e a Educação Inclusiva. 

Enfim, percebi que teria um grande desafio pela frente, afinal, ao escrever 

sobre minha trajetória compreendi que todas as experiências por mim vividas ficarão 

para sempre como marcas vivas na minha história. Meu grande desafio será o de 

capturar o verdadeiro sentido da Educação Inclusiva, de me deixar capturar e, por 

fim, compartilhar com vocês leitores, a jornada que trilhei. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Despertar, sentir e pensar sobre Inclusão, 
Diversidade e Amorosidade, mais que elaborar 
teorias, é tecer convites para viagens interiores, 
rumo às mudanças de pensamentos e concepções 
para nutrir nossas atitudes. Inclusão e Diversidade 
podem parecer temas novos, mas sempre estiveram 
presentes nos desafios humanos de viver a 
Amorosidade em sua plenitude. 

Beauclair (2011) 
 
 

Ao escrever sobre minha trajetória e também ao atuar com pessoas 

diferentes, compreendi que estão ingenuamente enganados os que pensam a 

Educação Inclusiva somente em relação à criança com deficiência, como se todas 

as outras já fizessem parte efetivamente do processo pedagógico. A existência de 

uma política educacional fragmentada, desarticulada, descontínua e 

compartimentada, que vem se apresentando no país, contribui para a prevalência 

das atuais taxas de analfabetismo, evasão e repetência, da baixa qualidade do 

ensino, da exclusão dos que não aprendem no mesmo ritmo e da mesma maneira 

como os outros (STAINBACK e STAINBACK, 1999). 

Discorrer sobre a Educação Inclusiva nos remete a pensar em uma escola 

que adota uma pedagogia diferenciada, em que todos são atendidos, independente 

de suas necessidades educacionais especiais. “Nos debates atuais sobre inclusão, o 

ensino escolar brasileiro tem diante de si o desafio de encontrar soluções que 

respondam à questão do acesso e da permanência dos alunos nas suas instituições 

educacionais” (MANTOAN, 2006, p. 15). Logo, é importante destacar que não 

existem receitas prontas para atender a especificidade de cada aluno com 

deficiência e/ou condutas típicas e/ou dificuldade de aprendizagem e/ou altas 

habilidades.  

É imprescindível que as instituições de ensino regular continuem atentas aos 

interesses, às características, às dificuldades apresentadas por todos no dia-a-dia 

dessa instituição. Dessa forma, a Escola precisa constituir-se como um espaço 

solidário, aberto, acolhedor e preparado a atender às peculiaridades de cada um 

(CHAPOULIE e BRIAND, 1994).  
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E, por isso, atualmente enfrentamos grandes desafios no ensino regular. 

Alguns professores e até mesmo instituições escolares apresentam grande stress 

e/ou 'medo' ao receber um aluno “diferente”, especialmente por não ter uma 

capacitação anterior para o trabalho com este alunado.  Segundo Beyer (2003, 

p.42), 

 

[...] o que se constata, porém, nesses últimos anos, na repercussão do 
confronto entre a legislação educacional e estas realidades é o sentimento 
de incompletude, para não dizer impotência, das redes de ensino em geral, 
e das escolas e professores em particular, para fazer cumprir esta proposta. 

 

Destacamos, portanto, que para atender aos alunos com deficiência e/ou 

condutas típicas e/ou dificuldade de aprendizagem e/ou com altas habilidades, é 

necessário o desenvolvimento de um trabalho coletivo, envolvendo sistema 

governamental, instituição escolar, família e a comunidade. Deste modo, é 

importante salientar que, 

 

[...] mudanças na Educação brasileira, nessa perspectiva, dependem de um 
conjunto de ações em nível de sistema de ensino que tem de se 
movimentar a fim de garantir que todas as unidades que o compõem 
ultrapassem o patamar em que se encontram (MANTOAN, 2006, p.27).  

 

Entretanto, não é o que vemos na prática. A colocação que, num primeiro 

momento, faz-se pertinente é a constatação da separação existente entre os dois 

sistemas paralelos de ensino: o regular e o especial. Eles competem entre si não 

apenas no que se refere à baixa qualidade do ensino oferecido, mas também em 

relação aos projetos e programas desarticulados, que são conflituosos, gerando 

desperdício, ineficácia, ineficiência e desigualdade de oportunidades. 

Dessa forma, o ambiente escolar precisa constituir-se como um espaço 

aberto, acolhedor, preparado e disposto a atender às peculiaridades de cada um 

(SASSAKI, 1997). 

Segundo Mantoan (1997) é preciso repensar e reestruturar o sistema e a 

estrutura da Educação convencional, a fim de que se diminuam e, quem sabe, 

possam ser eliminados os obstáculos que impedem a que todos os educandos 

progridam, tornando o sistema educacional mais justo, coerente, eficaz e equânime. 

Esse entendimento do desempenho escolar e dos planejamentos didáticos, de 
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acordo com a concepção inclusiva, sem dúvida, revoluciona o que, tradicionalmente, 

pratica-se nas escolas ainda hoje. 

Se os espaços escolares fossem inclusivos, concorreriam para estimular os 

educandos em geral a se comportarem ativamente diante dos desafios da 

instituição, abandonando, na medida do possível, os estereótipos, os 

condicionamentos e a dependência que lhes são típicos. 

Marques (2000) afirma que a proposta de inclusão social, econômica, política, 

cultural e educacional deve ser incondicional e, portanto, não admite qualquer forma 

de segregação, o que ainda não acontece. Esta opção de inserção, que tem como 

meta principal não deixar nenhum aluno fora do ensino regular, desde o início da 

escolarização, questiona o papel do meio social no processo interativo de produção 

das incapacidades, porque todos têm o direito de desenvolver-se em ambientes que 

não discriminem, mas que procurem lidar e trabalhar com as diferenças, respeitando 

os comprometimentos e as limitações de cada um. Esse respeito começa e 

perpassa pelas relações que se estabelecem no ambiente educacional. 

Neste processo, a criança vai aos poucos se constituindo como sujeito 

cultural, apropriando-se do conhecimento histórico-social acumulado, ao mesmo 

tempo em que constrói seus instrumentos de pensamento e de ação no mundo. 

Diante do que foi exposto, pesquisas como as de Barros (2009), Glat e 

Ferreira (2003), Martins (1999), Mazzotta (2008), Miranda (2006), Rahme (2011) e 

Sant’ana (2005) que ampliam o debate sobre como se estabelecem as relações em 

escolas inclusivas podem contribuir para que se entenda a educação inclusiva sob 

uma nova ótica. 

Para tanto, destaca-se o seguinte problema a ser investigado: quais são as 

ações e as tensões existentes no subprojeto em Pedagogia/Educação Especial do 

PIBID/UEMG/Barbacena? 

Nossa proposta neste trabalho, portanto, é apresentar uma possibilidade de 

leitura para as relações produzidas pelas pessoas que estão atuando no contexto 

educacional, mais especificamente com a educação inclusiva da rede pública 

municipal de Barbacena-MG e fazer eclodir tais relações a partir das vozes que 

nelas se fazem ouvir. Tal proposta é um recorte de um programa mais abrangente, 

desenvolvido no Instituto Superior de Educação Dona Itália Franco – 
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UEMG/Barbacena, fomentada pela CAPES, intitulada “As Licenciaturas na 

Educação Básica: construindo saberes e práticas docentes” e, cujo foco é propiciar 

que a inclusão escolar se estabeleça em duas escolas municipais da cidade de 

Barbacena – MG, propondo ações inclusivas para as instituições regulares de 

ensino. Vale ressaltar que as duas escolas foram selecionadas após um 

levantamento diagnóstico e por apresentarem resultados alarmantes e necessitarem 

de ações emergenciais. 

Para tanto, este estudo foi dividido em seis partes principais: Introdução; 

Parte 1) Percurso Histórico; Parte 2) Percurso Inclusivo; Parte 3) Percurso do PIBID; 

Parte 4) Percurso Metodológico e; Parte  5) Percurso Descritivo. 

Primeiro, apresentamos a introdução e nela abordamos a problematização 

deste estudo, apontando a inquietação fundamental desta investigação. Além disso, 

expomos a justificativa do trabalho, procurando esclarecer sua relevância no âmbito 

social e científico.  

Na parte 1, intitulada de Percurso Histórico, voltamos ao passado no intuito de 

fazer uma breve discussão histórica sobre a Educação Especial. Nele, 

apresentamos como a deficiência era vista na antiguidade, onde se percebe que, na 

época, os deficientes eram simplesmente descartados, eliminados. Expomos como 

as pessoas com deficiência eram tratadas na idade média, já que nesse momento já 

eram consideradas como detentoras de alma, porém sem direitos humanos. 

Apresentamos a deficiência até o século XX, quando a conceituação e a visão sobre 

os deficientes se modificam um pouco e os avanços da medicina auxiliam para a 

mudança de olhar e, por fim, falamos sobre a história da Educação Especial no 

Brasil, enfatizando os eventos marcantes até 1950 e as transformações ocorridas 

após essa data. 

Na parte 2, Percurso Inclusivo, discutimos sobre a inclusão no século XXI e 

as diversas relações estabelecidas, enfatizando a relação social e a relação escolar. 

Na parte 3, Percurso do PIBID, abordamos sobre o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que é uma iniciativa do Governo Federal, 

fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), aproximando os alunos de licenciatura da realidade escolar, objetivando 

vivências para o enriquecimento em sua formação profissional. O programa concede 
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bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, 

desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES), em parceria com escolas 

de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a 

inserção dos estudantes nos contextos das escolas públicas, desde o início da sua 

formação acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob 

orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

Na parte 4, Percurso Metodológico, é apresentado o modelo de estudo 

escolhido, os procedimentos metodológicos, incluindo a descrição da população e 

da amostra, os instrumentos utilizados, além dos métodos de análise e tratamento 

dos dados obtidos. Utilizamos como instrumentos a entrevista semiestruturada – 

composta de perguntas abertas e fechadas − e a observação. Os atores deste 

estudo foram entrevistados e suas falas transcritas em sua totalidade, para posterior 

análise.  Quanto ao tratamento dos dados, nos baseamos na Análise de Conteúdo 

na perspectiva de Bardin (2008). 

Finalmente na parte 5, são expostos os resultados encontrados, destacando-

se: o perfil da cidade de Barbacena-MG em relação à Educação Inclusiva; o perfil 

das escolas visitadas; o perfil das bolsistas do PIBID; o perfil dos alunos atendidos 

pelo programa e as vozes que emergiram dos discursos; as ações e as tensões que 

também emergiram das atividades do referido programa. 

  Pensando na Inclusão, Skliar (2006) intitula seu texto, publicado no livro 

Inclusão e Educação de Rodrigues (2006), de “A Inclusão é Nossa e a Diferença que 

é do Outro” traduzindo de maneira eficaz e ao mesmo tempo avassaladora o atual 

momento que estamos vivendo quando pensamos em Educação, mais 

especificamente, quando pensamos em inclusão. 

Aliás, nunca o tema da inclusão esteve tão presente no cotidiano da 

sociedade como vem acontecendo presentemente e é justamente esse um dos 

atuais paradigmas que alteram nosso contexto social (FERREIRA e GUIMARÃES, 

2006).  

Podemos dizer que algumas questões internacionais influenciaram para que 

esse movimento se iniciasse em nosso país e, a partir disso, foi elaborada leis que 

fundamentam e asseguram o direito de todos os cidadãos brasileiros, independente 

de suas diferenças, sejam elas sociais, culturais, raciais, físicas e psíquicas. 
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Essas mudanças passaram a exigir transformações no cenário social que até 

então olhava para as pessoas sem se preocupar com a subjetividade de cada um, 

se caracterizando como excludente. Nas últimas décadas, a sociedade brasileira 

apresentou uma nova perspectiva em relação à inclusão. Com essas modificações e 

o surgimento de novas leis veio também a insegurança e o medo, por parte dos 

indivíduos, diante do que poderiam encontrar em seu cotidiano, pois não sabemos 

lidar com o novo, com o diferente.  Assim, lidar com pessoas com deficiências 

físicas, intelectuais, psicológicas ou sociais, respeitando suas necessidades, 

possibilitando a oportunidade de inserção na sociedade, para a grande maioria das 

pessoas, se tornou um desafio. 

Trata-se, portanto, de uma reestruturação da cultura, da prática e das 

políticas vivenciadas na sociedade de modo que esta responda à diversidade de 

todas as pessoas (ALMEIDA, 2011). Nesse sentido, buscando trabalhar de maneira 

teórica as abordagens práticas, tentamos abarcar a diversidade como “alguém” que 

convive intimamente conosco, refletindo de maneira concreta a diferença que está 

diante de nós e que urge ser pensada, sentida e (com)vivida. 

Assim, um estudo aprofundado sobre os significados e os sentidos produzidos 

por esses atores é de fundamental importância para compreendermos a educação 

de pessoas com deficiência desta comunidade. É relevante desvendar se a 

deficiência na escola influencia na forma como as relações são estabelecidas e, 

consequentemente, influencia na forma como são tratadas na escola. Enfim, é 

necessário apontar as ações e tensões estabelecidas nesse contexto para que 

possamos compreender de que forma a inclusão escolar pode, de fato, acontecer. 

Partindo-se dessa constatação, o esforço na realização deste trabalho 

consistiu em tentar apreender e aprender o que esses atores veem, sentem, pensam 

e expressam quando estão em contato com a diferença, com o outro. 

Por isso, nosso objetivo foi discutir e refletir, nesse trabalho, sobre as 

intervenções do subprojeto em Pedagogia/Educação Especial do 

PIBID/UEMG/Barbacena a partir de uma experiência prática no contexto 

educacional, buscando trazer à tona as ações e as tensões existentes nesse 

contexto. 
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Buscamos, por meio desta pesquisa, não só descrever a ação realizada pelas 

alunas bolsistas do PIBID com os alunos com deficiência, enfatizando qual o papel 

dessas bolsistas no programa, como também as tensões que surgiram, buscando 

pensar e/ou repensar sobre a forma que os próprios profissionais de Educação lidam 

com a deficiência. 

Assim, pesquisar as ações e as tensões que são estabelecidas com a 

deficiência, com o diferente nesse grupo específico significou refletir, criticamente, 

sobre padrões culturais, expandindo a visão do outro enquanto um sujeito que é 

resultado da cultura e dos códigos sociais em que está inserido. 

Portanto, pretendemos, dentro do possível, conduzir este estudo para 

compreender e registrar como as ações e tensões para com a deficiência são 

construídas no ambiente educacional através dos olhares dos próprios envolvidos. 

Importa ressaltar que procurar compreender essas ações e tensões 

demandou muito zelo, cautela e compreensão do conjunto de sentidos e significados 

que abarcam a simbologia da deficiência, do outro e da subjetividade. 
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PARTE 1 – Percurso Histórico 

 

 

 Esta parte objetiva abordar o percurso histórico da educação especial, na 

tentativa de compreender a forma como a sociedade se relacionava com as pessoas 

com deficiência. Tal abordagem histórica se faz necessária para que, a posteriori, 

entendamos as relações estabelecidas com as pessoas com deficiência no século 

XXI. Assim, apresentaremos uma concisa discussão sobre a deficiência na 

antiguidade, a deficiência na idade média, a deficiência no século XX e, finalmente, 

sobre os rumos da educação especial no Brasil. 

 

 

1.1 – Um breve histórico da deficiência na antiguidade 

 

 

 O período da antiguidade compreendido entre o ano 4.000 antes de Cristo e o 

ano 476 depois de Cristo, caracteriza-se pela queda do Império Romano do 

Ocidente e inclui a era cristã.  É nesta época que localizamos os registros das 

primeiras relações entre a sociedade e as pessoas com deficiência. 

 Este período histórico foi considerado um grande marco para a medicina, já 

que deixou um amplo legado para a saúde pública, fundando regras e leis sociais, 

além dos investimentos em água potável e rede de esgotos. Mas em se tratando da 

deficiência, não temos práticas consideradas tão favoráveis (SILVA, 1987). 

 Em Roma, por exemplo, segundo Sêneca (apud MISÉS, 1977, p.14), foram 

estabelecidas as seguintes condutas: 

 

Nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, degolamos 
as ovelhas doentes com medo que infectem o rebanho, asfixiamos os 
recém nascidos mal constituídos, mesmo as crianças, se forem débeis ou 
anormais, nós a afogamos: não se trata de ódio mas da razão que nos 
convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las.  
 
 

 Assim, o sacrifício de pessoas com deficiência era considerado como uma 

prática comum e legal neste período. Mais que isso, tinha-se o axioma de que 
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estavam salvando o restante da humanidade, já que separavam as “maçãs 

estragadas” das “maçãs boas”, evitando, assim, que as boas maçãs se infectassem. 

 Neste contexto, além das crianças com deformidades serem vistas como 

anormais aleijadas, débeis, mal constituídas ou deformadas, eram abandonadas, 

exterminadas, eliminadas e maltratadas (ARANHA, 2001; SHIMONO, 2008). 

Percebidas como uma degeneração da raça humana, pois, nessa época sobressaía 

o princípio da eugenia, fazia com que fossem abandonadas ou eliminadas da 

sociedade. As obras de Platão e Sêneca refletem as práticas helênicas e gregas que 

retratam essa concepção. 

 

Quanto aos corpos de constituição doentia, não lhes prolongava a vida e os 
sofrimentos com tratamentos e purgações regradas, que poriam em 
condições de se reproduzirem em outros seres fadados, certamente a 
serem iguais progenitores. 
[...] também que não deveria curar os que, por frágeis de compleição não 
podem chegar ao limite natural da vida, porque isso nem lhes é vantajoso a 
eles nem ao Estado (PLATÃO, 429-347 a.C. apud SILVA, 1987, p.124).
  

 

Tal comportamento ligava-se à produtividade da época diretamente 

relacionada à capacidade de locomoção, visão e audição. Essas capacidades foram 

essenciais neste momento histórico, uma vez que o perfil das sociedades era de 

coletora de alimentos, ou seja, vivia-se da caça e da pesca e por isso necessitava-se 

de uma grande capacidade de locomoção em decorrência do nomadismo e da 

necessidade de proteção com relação aos animais perigosos (GESSER, 2010). 

Destarte, nesta época, tanto ter uma deficiência como cuidar de alguém com 

uma constituíam-se problemas, já que a capacidade de correr e de se defender 

estava comprometida, razão pela qual a eliminação de todas as pessoas que 

apresentavam alguma dificuldade de locomoção ou sensorial, como as com 

deficiência, era bastante aceita (CARMO, 1991; TORRES, 2002). 

Pessoti (1984) em seus estudos também identificou este fenômeno. Segundo 

esse mesmo autor (p.04), em Esparta, 

 

[...] crianças portadoras de deficiências físicas ou mentais eram 
consideradas subumanas, o que legitimava sua eliminação ou abandono, 
prática perfeitamente coerente com os ideais atléticos e clássicos, além de 
classistas, que serviam de base à organização sociocultural de Esparta e da 
Magna Grécia.  
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De acordo com Silva (1987), a prática da exposição de crianças doentes ou 

malformadas era comum, sendo que, 

 

[...] recorriam os seus habitantes aos lugares considerados como sagrados. 
Tais como as florestas, os vestíbulos dos templos, as beiras dos rios, as 
cavernas, onde as crianças eram deixadas embrulhadas numa grande 
panela de barro ou num cesto, com roupas que continham seus símbolos 
maternos. Elas podiam sobrevier ou não. Os símbolos bordados nas roupas 
e nas cobertas poderiam inclusive levar à identificação da família original. 
Caso uma criança assim exposta morresse, a manta e vestidos acabavam 
servindo para adorno em seu funeral (Ibidem, p. 123). 

 

Não obstante, nem todas as pessoas com deficiência eram mortas ao nascer, 

pois, as leis romanas proibiam que crianças com menos de três anos de idade 

fossem sacrificadas, a não ser que apresentasse alguma “monstruosidade”. Deste 

modo, muitas crianças com deficiências eram “preservadas”, sendo que a prática 

comum, neste caso, era o abandono. Esses pequenos indivíduos eram 

abandonados em cestas com flores às margens do Rio Tibre, onde eram achadas 

por pobres e escravos que as criavam para, quando crescerem, servirem como 

pedintes, ou seja, para conseguir esmolas (SILVA, 1987; ARANHA, 2001). 

 Outra conduta comum da época, além da morte e do abandono, era levar a 

criança com deficiência, após ser profundamente examinada por uma comissão 

oficial, para um lugar chamado Apothetai (que significa depósito). Este espaço se 

constituía de um abismo, onde a criança era lançada e acabava por encontrar a 

morte (Ibidem). Se analisarmos bem, esse comportamento é uma junção dos dois 

anteriores. 

 Quando chegamos à era cristã, era que também faz parte da antiguidade, ano 

1 depois de Cristo, o pensamento modifica-se um pouco, pois passa-se a entender 

as pessoas com deficiência como possuídas pelo demônio, carecendo, assim, não 

de sacrifícios, mas de purificação. Neste momento, esses indivíduos passaram a ser 

consideradas pessoas com alma, mas continuavam a ser abandonados, visto que a 

sociedade ainda não compreendia as diferenças e tinha dificuldades em lidar com 

elas. 

 Podemos compreender, então, que na antiguidade as pessoas com 

deficiência eram barbaramente mortas ou abandonadas e, quando sobreviviam, 

viviam à mercê da sociedade.  
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Em meio a tantos sacrifícios e repúdios, entre morrer e viver pedindo 

esmolas, as pessoas com deficiência, na antiguidade, carregavam sentimentos 

ambíguos, pois se confundiam entre piedade e rejeição, perseguição e proteção, 

cuidados e abandono. As pessoas com deficiência eram mal compreendidas e, por 

isso, eram mortas ou segregadas da sociedade.   

 

 

1.2 –  Um breve histórico da deficiência na idade média 

 

  

Na idade média, período compreendido entre os anos de 476 e 1453 depois 

de Cristo, mesmo com a permanência da visão cristã de que a pessoa com 

deficiência possuía uma alma, começa a se modificar o olhar voltado para esses 

sujeitos. Neste momento, eles eram considerados filhos de Deus e, como qualquer 

outro ser humano, não podiam ser eliminados, maltratados ou abandonados 

(PESSOTTI, 1984). 

 Todo indivíduo que apresentava incapacidades físicas, doenças mais graves, 

má formação congênita, entre outras, eram tratados como um castigo de Deus. Isso 

se deu porque nesta época ainda não se tinha uma melhor compreensão tanto das 

doenças, quanto das deficiências. 

 A relação social, com estas pessoas, dessa forma, era mística, carregadas de 

feitiços e magias no intuito de exorcizar o demônio que nelas habitava ou benzer o 

corpo que, por algum motivo, recebera a ira de Deus (Ibidem).  

 

 
Nos séculos XVI e XVII a mitologia, o espiritismo e a bruxaria dominaram e 
afetaram a visão da deficiência, de onde decorreram julgamentos morais, 
perseguições, encarceramento, etc. Em suma, meios claramente 
demonstrativos de valores de ordem social e de controle social (FONSECA, 
1991, p.10). 
 

 

 Nesse período, por conseguinte, as pessoas com deficiência não eram mortas 

e/ou sacrificadas, mas ainda eram discriminadas por ignorância da sociedade de 

como lidar com elas. Mais que isso, por não possuírem condições adequadas de 
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sobrevivência, essas pessoas continuavam a viver à margem da sociedade, 

dependendo, ainda, de esmolas para sobreviver. 

Diversas passagens bíblicas foram registradas sobre a relação de Jesus 

Cristo com as pessoas com deficiência, nas quais já apareciam as noções de 

piedade e pecado. Nestes registros ficava clara a associação da deficiência com um 

pecado perpetrado por quem possuía tal deficiência. Eis um exemplo dessa 

associação: 

 
 

[...] e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, 
vendo a fé deles, disse ao paralítico: “filho, tem bom ânimo: perdoados te 
são os teus pecados” (MATEUS 9:2, apud BIANCHETTI, 2004, p. 32). 
 

 

E assim, por toda a idade média, o entendimento da deficiência esteve 

fundamentado na compreensão de que estas pessoas estavam possuídas por 

demônios, que tinham poderes sobrenaturais e, em vários casos, poderiam ser 

perigosas, por serem amaldiçoadas (GARCIA e BEATON, 2004; TORRES, 2002; 

CARMO, 1991; SILVA, 1987; PESSOTI, 1984). Tal pensamento permaneceu 

colaborando para que essas pessoas ainda fossem eliminadas.  

Kamer (apud PESSOTTI, 1984) assinala que a Inquisição Católica sacrificou 

como hereges ou amaldiçoados milhões ou centenas de milhares de pessoas, entre 

elas loucos, adivinhos e pessoas com deficiências mentais. Igualmente,  

 

[...] na Idade Média a visão cristã correlacionava deficiência à culpa, ao 
pecado ou a qualquer transgressão moral e/ou social. A deficiência era a 
marca física, sensorial ou mental desse pecado, que impedia o contato com 
a divindade (SILVA, 1987, p. 10). 
 

  

 Todavia, na idade média, não só sob sofrimentos e sacrifícios viveram as 

pessoas com deficiência. Nesta época, tivemos o que podemos considerar como 

alguns ganhos para esses indivíduos excluídos.  Para o autor Isaías Pessotti (1984), 

foi na idade média que a primeira instituição para abrigar as pessoas com deficiência 

surgiu, uma vez que até então eles eram acolhidos por conventos e igrejas, que lhes 

aceitavam em troca de pequenos trabalhos realizados na instituição. Essa instituição 
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era especializada em pessoas com deficiência mentais e surgiu na Bélgica, no 

século XIII. 

 Já no século XIV, na Inglaterra, foi promulgada a primeira legislação que 

abordava sobre os cuidados que deveriam ser tomados com a pessoa com 

deficiência; essa lei enfatizava, inclusive, os cuidados com os bens da pessoa com 

deficiência mental. Na realidade, garantia que as posses da pessoa com deficiência 

ficassem sob a guarda do rei, sendo utilizado somente o suficiente para o sustento 

de seu proprietário (Ibidem). Assim, muda-se a visão sobre a pessoa com deficiência 

que, nessa época, mereceria sobreviver porque tinha alma e bens ou tinha direito à 

herança. Convém salientar que para Bueno (1993, p. 63), esta época se 

caracterizou como, 

 

[...] um movimento contraditório de participação-exclusão que caracteriza 
todo o desenvolvimento da sociedade capitalista, que se baseia na 
homogeneização para a produtividade e que perpassará toda a história da 
educação especial. 

 

  

 Sendo assim, na idade média, o diferente considerado como não produtivo 

(deficiente) adquire status humano e possuidor de uma alma. De tal modo o 

ostensório e o cuidado destas crianças ou até mesmo adultos com deficiência passa 

a ser assumido pela família e pela igreja, apesar de não terem nenhuma 

organização na provisão do acolhimento, proteção, treinamento e ou tratamento 

destas pessoas (GESSER, 2010). 

 A Inquisição Católica e a Reforma Protestante são momentos importantes que 

marcaram a história da assistência da criança com deficiência nesta época, pois as 

estruturas sociais eram definidas por leis divinas, sob domínio da Igreja Católica, em 

que qualquer ideia ou pessoa que pudesse atentar a esta estrutura teria de ser 

exterminada (Ibidem). 

 Caracterizada como um fenômeno espiritual e metafísico a deficiência foi 

atribuída ora a desígnios, ora a possessão pelo demônio. Por uma razão ou por 

outra, a atitude principal da sociedade com relação à deficiência era a de 

intolerância e de punição, representada por ações de tortura, aprisionamento, açoite 

e outros castigos severos. 
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1.3 – Um breve histórico da deficiência no século XX 

 

 

 Com a chegada da idade moderna, também uma nova visão sobre o diferente 

é advinda, enquadrando nesta categoria as pessoas consideradas loucas, adivinhas 

e endemoniadas. Essa época, portanto, fica marcada por um olhar supersticioso dos 

díspares. 

 A teologia de Lutero, surgida no período que se deu a Reforma (século XVI), 

propicia o nascimento da ideia de que era preciso “orar” ou “afogar” a pessoa com 

deficiência (CORRÊA, 2011, p.18). A partir daí muito se discute sobre o que fazer 

com as pessoas com deficiência e o médico Paracelsus passa a afirmar que a 

deficiência mental é um problema médico e que, dessa maneira, não podiam ser 

educados ou recuperados, uma vez que passaram a ser considerados como 

cretinos, idiotas e dementes (Ibidem). Assim, seriam os médicos e não mais o clero 

que decidiriam sobre a vida dessas pessoas. 

 Já no início do século XVII, devido aos estudos de Cardano, filósofo e médico 

de renome, principalmente, as instituições religiosas começam a oferecer assistência 

às pessoas com deficiência, já que Cardano “provou” que a deficiência era uma 

doença hereditária, ou seja médica, que por sua vez possuía também forças 

místicas, magia e astrologia. Desta forma, Cardano justificava o comportamento das 

pessoas com deficiência, considerado inadequado, e, pela primeira vez, acrescenta 

o aspecto pedagógico como contribuinte da assistência à pessoa com deficiência 

(CORRÊA, 2011). 

 Ainda nessa época (século XVII), pela primeira vez, Thomas Willis, descreve 

a anatomia do cérebro humano e afirma que a as deficiências e a idiotia era causada 

por alterações cerebrais. Novamente, inicia-se um movimento de mudança do olhar 

sobre as pessoas com deficiência. Passamos, então, de uma visão religiosa, 

humanitária/assistencialista para uma visão científica. Para reforçar de vez este 

olhar, John Locke (1690) revoluciona as doutrinas vigentes afirmando que a mente é 

uma folha em branco que vai se reescrevendo de acordo com as experiências e que, 

por conseguinte, caberia à educação, ao ensino auxiliar nesta escrita. 
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 A partir desse pensamento, surgem vários estudiosos sobre a educação de 

pessoas com deficiência, dentre eles destacam-se: Charles Michel Epée (1770), 

ligado à educação de surdos e inventor do método de sinais; Valentim Haüy (1784), 

ligado ao ensino de cegos e precursor da utilização de letras em alto relevo; 

Pestalozzi (1798) pioneiro da reforma educacional e criador de sistemas 

pedagógicos eficazes para as crianças em geral; Esquirol (1818) que diferenciou 

doença mental e deficiência mental, deixando a última de ser considerada como 

doença; Belhome (1824) que definiu e ordenou os tipos de classificação da 

deficiência mental; Louis Braille (1839), professor cego que desenvolveu o sistema 

Braille; Edouard Seguin (1846) primeiro especialista em deficiência mental e primeiro 

estudioso a discutir e implementar ações pedagógicas para os pessoas com 

deficiência mentais; Lagdon Down (1866), autor que descreveu, pela primeira vez, a 

síndrome de down; Maria Montessori (1890), importante educadora que desenvolveu 

um programa educacional para crianças.  

 Como vimos anteriormente, apesar de as mudanças se iniciarem no século 

XVII e de termos muitos pesquisadores preocupados em transformar a vida das 

pessoas com deficiência, as modificações favoráveis só apareceram depois do 

século XVIII, onde cidadãos (homens e mulheres), profissionais médicos e 

educacionais e as próprias pessoas com deficiência começaram a se organizar a 

mobilizar a sociedade, propondo ações e medidas para atender as pessoas com 

deficiência. Esses primeiros movimentos aconteceram na Europa, posteriormente 

nos Estados Unidos e Canadá, expandindo-se para outros países, dentre eles o 

Brasil. 

 A educação das pessoas com deficiência, no século XIX, passa a ser um 

problema mais pedagógico e menos médico e, devido a essa mudança de olhar, 

criam-se muitas instituições especializadas na educação de pessoas com deficiência 

pelo mundo, como a criação do primeiro internato público para pessoas com 

deficiência mentais (1848) de Massachusetts e a criação das primeiras classes 

especiais em escolas públicas (1896) em Previdence. 

 Já no século XX, alguns acontecimentos internacionais tornaram-se 

marcantes para conquistas futuras das pessoas com deficiência. Dentre eles, 

podemos destacar: 
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• Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) – talvez, seja esse o 

primeiro e mais importante marco na luta das pessoas com deficiência. Não é 

uma lei, mas tem “grande força moral e norteia boa parte das decisões 

tomadas pela comunidade internacional” (CORRÊA, 2011, p.54). Para Tonello 

(2001), é um texto de referência ética que busca estabelecer os direitos 

naturais de todos os seres humanos, independentemente de orientação 

religiosa, raça, orientação política, nacionalidade, cor, sexo e normalidade. 

Assim, como exemplo das mudanças que esta declaração gerou para as 

pessoas com deficiência, temos a secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação (MEC) que, a partir da promulgação desta 

declaração, tem sempre presente em suas decisões os seguintes princípios: 

 

Todo ser humano é elemento valioso, qualquer que seja a idade, sexo, nível 
mental, condições emocionais e antecedentes culturais que possua, ou 
grupo étnico, nível social e credo à que pertença. Este valor é inerente a 
sua natureza e às potencialidades que traz em si. 
 
Todo ser humano, em todas as suas dimensões, é o centro e o foco de 
qualquer movimento para a sua promoção. O princípio é válido, tanto para 
as pessoas normais e para as ligeiramente afetadas, como também, para as 
gravemente prejudicadas, que exigem uma ação integrada de 
responsabilidade e de realizações pluridirecionais. 
 
Todo ser humano conta com possibilidades reais, mínimas que sejam, de 
alcançar pleno desenvolvimento de suas habilidades e de adaptar-se 
positivamente ao ambiente normal. 
 
Todo ser humano tem o direito de reivindicar condições apropriadas de vida, 
aprendizagem e ação; de desfrutar de convivência condigna e de aproveitar 
as experiências que lhes são oferecidas para desempenhar sua função 
social como pessoa e membro atuante de uma comunidade. 
 
Todo ser humano, por menor contribuição que possa dar à sociedade, deve 
fazer jus ao direito de igualdade de oportunidades, que lhe assiste como foi 
integrante de uma sociedade. 
 
Todo ser humano, sejam quais forem as suas condições de vida, tem direito 
de ser tratado com respeito e dignidade (BRASIL, SEESP, 1995, p.7-8). 
  

• Convenção Sobre os Direitos da Criança (1989) – outro marco fundamental 

foi o estabelecimento desta convenção que em seu artigo 23, explicita os 

direitos das pessoas com deficiência, levando a sociedade em geral e, em 
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específico os educadores, a assumirem a responsabilidade e a postura de 

valorização destas pessoas como indivíduos e seres sociais. 

 

Artigo 23 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança mental e fisicamente deficiente 
o direito a uma vida plena e decente em condições que garantam a sua 
dignidade, favoreçam a sua autonomia e facilitem a sua participação ativa 
na vida da comunidade. 
2. Os Estados Partes reconhecem à criança deficiente o direito de beneficiar 
de cuidados especiais e encorajam e asseguram, na medida dos recursos 
disponíveis, a prestação à criança que reúna as condições requeridas e 
aqueles que a tenham a seu cargo de uma assistência correspondente ao 
pedido formulado e adaptada ao estado da criança e à situação dos pais ou 
daqueles que a tiverem a seu cargo. 
3. Atendendo às necessidades particulares da criança deficiente, a 
assistência fornecida nos termos do número 2 será gratuita sempre que tal 
seja possível, atendendo aos recursos financeiros dos pais ou daqueles que 
tiverem a criança a seu cargo, e é concebida de maneira a que a criança 
deficiente tenha efetivo acesso à educação, à for mação, aos cuidados de 
saúde, à reabilitação, à preparação para o emprego e a atividades 
recreativas, e beneficie desses serviços de forma a assegurar uma 
integração social tão completa quanto possível e o desenvolvimento 
pessoal, incluindo nos domínios cultural e espiritual. 
4. Num espírito de cooperação internacional, os Estados Partes promovem 
a troca de informações pertinentes no domínio dos cuidados preventivos de 
saúde e do tratamento médico, psicológico e funcional das crianças 
pessoas com deficiência, incluindo a difusão de informações respeitantes 
aos métodos de reabilitação e aos serviços de formação profissional, bem 
como o acesso a esses dados, com vista a permitir que os Estados Partes 
melhorem as suas capacidades e qualificações e alarguem a sua 
experiência nesses domínios. A este respeito atender-se-á de forma 
particular às necessidades dos países em desenvolvimento (p.16-17). 
 
 

• Declaração de Salamanca (1994) – esta declaração é o resultado da 

Conferência Mundial Sobre Necessidades Especiais e tem a finalidade de 

promover a educação para todos. A Declaração de Salamanca consubstancia 

a política, os princípios e as práticas da integração das pessoas com 

deficiência no ambiente escolar. Dentre suas diretrizes, destacam-se: 

 

Todas as crianças tem direito fundamental à educação e deve ser dada a 
oportunidade de obter e manter um nível adequado de conhecimento. 
 
Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades 
de aprendizagem que lhe são próprias. 
 
Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de 
modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes características e 
necessidades. 
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As pessoas com necessidades educativas especiais devem ter acesso à 
escola regular que deverão integrá-las numa pedagogia centrada na 
criança, capaz de atender a essas necessidades. 
 
As escolas regulares, com essa orientação integradora, representam os 
meios mais eficazes de combater as atitudes discriminatórias, criando 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade integradora e 
alcançando educação para todos, além de proporcionar uma educação 
efetiva à maioria das crianças e melhorar tanto a eficiência como a relação 
custo benefício de todo o sistema educativo. 
 
 

 Assim, a história da Educação Especial nos mostra que, apesar dos conflitos 

e ignorância sobre o assunto, apesar do preconceito vivido pelas pessoas com 

deficiência e pela não habilidade de lidar com elas, tivemos alguns avanços 

significativos, tanto no campo da Medicina (compreensão, caracterização, definição 

das deficiências) quanto no campo na Pedagogia (escolarização dos pessoas com 

deficiência). Logo, através das iniciativas, muitas vezes isoladas de alguns 

pesquisadores, podemos, hoje, conceber a pessoa com deficiência como um 

indivíduo singular que possui potencialidades. 

 

 

1.4 – Um breve histórico da deficiência no Brasil até 1950 

 

  

Em nosso país, a educação demorou a chegar não só para as crianças com 

deficiência, como para todas as crianças. Dessa forma, ainda no final do século XIX, 

a educação no país era desoladora. No entanto, encontramos registros de algumas 

ações a favor da pessoa com deficiência desde 1600, ano que foi criada a primeira 

instituição especializada em atender pessoas com deficiência física, essa instituição 

se localizava em São Paulo, conhecida como Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo e era particular. Em contrapartida, na área legislativa, temos a promulgação 

da primeira constituição do Brasil, em 1824, que previa em um dos artigos a 

privação da pessoa com deficiência do direito político, ou seja, de forma indireta a lei 

já protegia a sociedade da pessoa com deficiência (CORRÊA, 2011). 

 Os registros nos informam ainda que a organização do atendimento às 

pessoas com deficiência começou efetivamente no século XIX. Para melhor 
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entendimento, apresentaremos, a seguir, como aconteceu tal organização de acordo 

com cada deficiência. 

 

1. Deficiência Visual 

 

A história da deficiência visual na humanidade é bem conhecida (BRUNO, 

RESENDE e SYAULIS, 2009). Os conceitos e as atitudes perante a deficiência 

visual foram evoluindo conforme as crenças, concepção de homem, valores 

culturais, e transformações sociais que ocorreram nos diferentes momentos 

históricos (GONZÁLEZ, 2002). Deste modo, a construção histórica e social da 

deficiência visual tem sido carregada de estereótipos, mitos e barreiras que 

influenciam as relações sociais e as formas de interação desses indivíduos (BRUNO, 

2006; GONZÁLEZ, 2002). 

As pessoas com deficiência visual eram, de acordo com Sombra (1983), em 

grande parte das sociedades primitivas, exterminadas ao nascerem ou abandonadas 

quando perdiam a visão por se acreditar que estas pessoas eram possuídas por 

espíritos malignos. Em outras sociedades, também eram consideradas como sido 

tomadas por espíritos, castigadas pelos deuses. Assim, diferentes significados 

acompanharam a deficiência visual. Em algumas civilizações, a pessoa com 

deficiência (cego, surdo, corcunda hansenianos) era considerada indigna e as 

marcas que seu corpo carregava evidenciavam os maus espíritos, tornando-lhes 

seres demoníacos (LÁZARO e MAIA, 2009).  Por exemplo, os atenienses largavam 

os recém-nascidos com deficiência às margens dos rios, em vasos de barro. Os 

espartanos, em consonância com os ideais guerreiros, consideravam as crianças 

com deficiência como subumanas (AMARAL, 1994). Os olhos das pessoas poderiam 

ser retirados, sendo a cegueira utilizada como castigo ou vingança. 

Todos os homens passaram a ser considerados filhos de Deus, no auge do 

Cristianismo, em plena idade média, e a deficiência visual deixou de ser um estigma 

de culpa e se tornou o “passaporte para o Reino dos Céus” (LÁZARO e MAIA, 2009, 

p.14). Observam-se, então, tendências para um atendimento assistencialista, 

voltado para a caridade, iniciado sob a proteção da Igreja Católica e assumido 

gradativamente pelas autoridades civis, surgindo as primeiras instituições asilares 
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que davam auxílio e proteção às pessoas com deficiência. Conforme a mesma 

autora, essas ideias de cunho místico e religioso sobre a deficiência visual, 

 

 
[...] ainda repercutem tanto nas práticas cotidianas quanto no discurso 
religioso podendo ser consideradas solo fértil onde germinam o preconceito 
e a discriminação contra esses indivíduos. Não é raro nos surpreendermos 
ainda nos dias de hoje com pessoas que relacionam a deficiência visual a 
uma herança maldita (LÁZARO e MAIA, 2009, p.14).  
 

 

Em contrapartida, surgiram outras elucidações para tratar a deficiência visual, 

como salientam Telford e Sawrey (1983, p. 467):  

 

 
[...] comparando os cegos com outras categorias de pessoas com 
deficiência, esses têm sido em muitos aspectos um grupo favorecido, pois a 
eles foram atribuídos papéis úteis como guias na escuridão, memorizadores 
e transmissores verbais de tradições tribais e religiosas, sendo por vezes 
reverenciados como profetas e adivinhos. Tais fatos desencadearam a 
presunção de que eles tivessem uma “segunda visão”, como compensação 
pela visão perdida. 
 

  

Já no Brasil, a primeira ação em relação à deficiência visual foi em 1854, 

quando Dom Pedro II criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, na cidade do Rio 

de Janeiro. Esse instituto foi fundado por causa de um cego brasileiro, chamado 

José Álvares de Azevedo, que estudava em Paris. Lá ele foi tutor de Adélis Sigaud, 

filha do médico José F. Xavier Sigaud, e obteve muito sucesso. Devido à sua 

visibilidade em Paris, o ministro do Império, no Brasil, convenceu o monarca da 

necessidade de criação do Instituto, que foi inaugurado em 17 de setembro de 1854, 

tendo como primeiro diretor o médico José F. Xavier Sigaud (MAZZOTTA, 1999; 

CORRÊA, 2011). 

 

[...] através do Decreto Imperial n.º 1.428, de 12 de setembro de 1854, 
tendo sido inaugurado, solenemente, no dia 17 de setembro do mesmo ano, 
na presença do Imperador, da Imperatriz e de todo o Ministério, com o 
nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Este foi o primeiro passo 
concreto no Brasil para garantir ao cego o direito à cidadania (Disponível em 
http://www.ibc.gov.br). 
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Figura 1 – Instituto Benjamin Constant na época de sua inauguração 

 Fonte: https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi  
 

Esse instituto permaneceu com esse nome por 36 anos e, em 1890, já como 

república, seu nome foi trocado para Instituto Nacional dos Cegos. Em 1891, em 

homenagem ao Benjamin Constant Botelho de Magalhães, professor de Matemática, 

o instituto recebeu o nome de Instituto Benjamin Constant (IBC). 

 Como ação mais importante para época, o IBC editou, pela primeira vez, em 

1942, a Revista Brasileira Para Cegos em Braille e, em 1943 inaugurou a imprensa 

Braille, com o intuito de atender, em um primeiro momento, aos alunos do instituto. 

Posteriormente, a imprensa Braille passou a distribuir livros e publicações às 

pessoas com deficiência visual gratuitamente. 

 Em 1946 inicia-se o ensino integrado para cegos devido a uma portaria 

ministerial que igualou o ensino ginasial do IBC ao ginásio comum e em 1947 o IBC 

juntamente com a Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro instala o primeiro 

curso de Especialização de Professores na Didática para Cegos.  

Até 1950 esses foram alguns dos passos dados em relação à educação de 

pessoas com deficiência visual em nosso país, no entanto, “muitos obstáculos 
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tiveram que ser enfrentados em função de preconceitos por parte das pessoas que 

viam a educação dos cegos como utopia” (LÁZARO e MAIA, 2009, p.08). 

 

2. Deficiência Auditiva/Surdez 

 

 Historicamente, todo indivíduo que apresentava uma deficiência auditiva, era 

visto como um ser inferior que deveria viver confinado, segregado do contexto 

social, ou seja, deveria viver confinado em casa ou até mesmo abandonado por 

suas famílias. Deste modo, pensava-se que os surdos eram sujeitos não educáveis 

e, por isso, os esforços voltados para essa pessoas eram somente no sentido de 

curas milagrosas ou inexplicáveis (LIMA, 2009; LACERDA, 1998). 

 Por toda a antiguidade e durante grande parte da idade média essa 

concepção de “não educáveis” permaneceu. No findar da idade média tal 

entendimento começa a se modificar, uma vez que os surdos passam a ser vistos 

como pessoas amaldiçoadas (DIEHL, 2006). “Neste período os surdos começaram a 

serem vistos de uma forma mais humana, mas ainda sob a égide de muito 

preconceito, sendo rejeitados pela sociedade” (LIMA, 2009, p.54). 

 O assistencialismo se faz presente e, pautados nos pressupostos do 

cristianismo, os monges passam a se interessar pela linguagem dos sinais, pois tal 

linguagem os auxiliariam em seus votos de silêncio, tornando-se uma maneira 

alternativa de comunicação (REILY, 2004). 

 

Neste sentido, por sua capacidade privilegiada de observar, pensar, refletir 
e descobrir formas alternativas para a resolução de conflitos e problemas, 
nesse período começa a surgir a primeira forma de integração do surdo, 
favorecida pelo Cristianismo (REILY, 2004, p.114). 

 

 

 A título de exemplo temos o monge beneditino Pedro Ponce de Leon, que no 

século XVI inicia a educação dos surdos ricos e nobres usando o treinamento da voz 

e leitura labial (LIMA, 2009). 

 Neste período, os institutos para o atendimento de pessoas com deficiência 

auditiva surgiram na França e, posteriormente, na Alemanha e na Inglaterra. 

Convém salientar que, na França, o abade Michel de L’Epée se destacou na 
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educação de pessoas com surdez por reconhecer a necessidade da língua dos 

sinais e por entender que a comunicação é essencial para a vida em sociedade. 

Portanto, ele criou os “sinais metódicos, ou seja, o método de sinais destinado a 

completar o alfabeto manual, bem como designar muitos objetos que não podem ser 

percebidos pelos sentidos” (LIMA, 2009, p.55). 

 Em 1817, nos Estados Unidos, foi fundada a primeira escola para surdos por 

Thomas Hopkins Gallaudet e Laurent Clerc e em 1864 foi criada a primeira 

universidade somente para surdos (Universidade de Gallaudet), fundada pelo filho 

de Thomas Hopkins Gallaudet. Essa universidade existe até hoje e é uma referência 

mundial nas pesquisas sobre a surdez.  

Em 1857, no Brasil, após a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

Dom Pedro II cria também o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, no Rio de Janeiro. 

O instituto, inicialmente, atendia a dois alunos e, em 1957 passou a se chamar 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 

 

 

 
Figura 2 – Instituto Nacional de Educação de Surdos na época de sua                 
inauguração 

           Fonte: https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi 
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 O INES, segundo Mazzotta (1999), desde o começo mantinha como principal 

característica a educação voltada para a literatura e o ensino profissionalizante de 

meninos surdos, sendo que a faixa etária abrangida era de 7 a 14 anos. 

 Já em 1929 foi fundado, em Campinas, o Instituto Santa Terezinha por duas 

freiras especializadas, voltado para o ensino de crianças surdas. Em 1933 esse 

instituto foi transferido para São Paulo e até 1970 funcionava em regime de internato 

para meninas com deficiência auditiva. A partir de 1970, o regime mudou para 

externato e passou atender a meninas e meninos e iniciando ações pedagógicas 

que culminaram na integração de crianças com deficiência auditiva no ensino regular 

(CORRÊA, 2011). 

 

 

 
Figura 3 – Instituto Santa Terezinha na época de sua inauguração 

 Fonte: https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi 
 

Em 1935 foi criada também a Escola Estadual Instituto Pestalozzi, em Belo 

Horizonte, com o objetivo de atender as crianças com deficiência auditiva e 

deficiência mental. Desde então, foram criadas muitas escolas especializadas em 

surdez para a educação de crianças com deficiência auditiva. Algumas são 

conhecidas até hoje, como por exemplo: a Escola Municipal de Educação Infantil e 
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de Nível Fundamental para Deficientes Auditivos Helen Keller (1935) e o Instituto 

Educacional de São Paulo (1954). 

 

3. Deficiência Física 

 

 Sobre a história das pessoas com deficiência física é possível dizer que a 

mesma foi marcada pelo signo da marginalização, do preconceito e da exclusão. Os 

mitos, preconceitos e estereótipos, ainda muito presentes na sociedade, configuram 

as formas, pelas quais, grande parte da população se relaciona com a pessoa 

diferente (PINEL, 1999; AMARAL, 2002; MOUKARZEL, 2003; DALL‟ALBA, 2004; 

GESSER, 2010). 

 Na Idade Média, considerada como a idade das trevas, este preconceito fica 

ainda mais enraizado. Afinal, o cristianismo estava à frente de tudo e as restrições 

ao conhecimento por quase toda sociedade foi a principal característica desta 

época. O olhar sobre o físico também sofreu alterações e ainda hoje se encontra 

presente no imaginário social, principalmente devido às influências do pensamento 

religioso (CARVALHO, 2006). 

A discriminação às pessoas com deficiência física continuou a existir, porém a 

justificativa agora era outra. Espíritos malignos e demônios foram as principais 

respostas da época para aquelas pessoas que não se encaixavam no padrão físico 

social aceitável. Houve também o surgimento do termo "diabo" e do termo “bruxas” e 

por conta disso, milhares de mulheres foram julgadas e queimadas nas lendárias 

fogueiras da Espanha até a Itália. E as “bruxas” aplicavam nos infiéis a deficiência, 

assim muitos padres católicos também eram os juízes da inquisição. 

Outros sofrimentos ocorridos às pessoas com deficiência física nesta época 

foram as humilhações/exposições públicas, muitos festivais medievais expunham 

estas pessoas como aberrações onde as mesmas eram ridicularizadas.  

Toda esta exclusão por parte de todos os membros da sociedade da época é 

facilmente observada na obra de Victor Hugo (1985), grande escritor e poeta francês 

e autor de Notre Dame de Paris, onde retrata que o corcunda foi abandonado pelos 

pais à porta da Catedral de Nossa Senhora, quando tinha quatro anos devido a sua 

deformidade. 
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Com a chegada do renascimento e o começo da transição do sistema feudal, 

as pessoas com deficiência física começaram a tornar-se um problema de saúde 

publica, pois a igreja, fiscalizadora e conservadora, começava a perder seu poder de 

persuasão perante grande parte da sociedade.  

Outro marco sobre a deficiência física, já no século XVIII, aconteceu após a 

famosa revolução francesa, onde pairou a abolição e o trato de servidão, derrubando 

o sistema feudal e instalando os famosos princípios franceses de liberdade, 

igualdade e fraternidade descritos por Rousseau (1993), mudando radicalmente o 

olhar sobre cada cidadão da época.  

Destarte, surgem os famosos hospitais gerais que se tornaram uma 

combinação de asilo (para a exclusão) e de hospitais (para cura e estudos), 

instituindo um local para encobrir aqueles que antes eram mal vistos pela sociedade. 

Por conseguinte, grande transformação para as pessoas com deficiência 

física neste período, foi a mudança no olhar da nova França, “a visão assistencialista 

cedeu lugar, definitivamente, à postura profissionalizante e integrativa das pessoas 

portadoras de deficiência” (FONSECA, 2000, p.45).  

Em meados do século XVIII, já na Inglaterra, surge uma manifestação que até 

hoje influencia nossa maneira de ver a pessoa com deficiência física, a grande 

revolução industrial, ou seja, a chegada das máquinas a vapor. Neste período 

histórico o homem deixa de ser visto como sujeito e é visto como uma mão de obra 

de suma importância, como uma máquina, e a pessoa com deficiência começa a 

ganhar mercado, pois passa-se a pensar na profissionalização da mesma. A seleção 

de indivíduos, em um primeiro momento, é cruel e seletiva, mas conforme o mercado 

começa a exigir uma maior produção, ocorre a primeira manifestação de inclusão 

das pessoas com deficiência física. “Surgem programas de reabilitação global, 

incluindo a inserção profissional de pessoas com deficiência” (SCHEWINSKY, 2004, 

p.10). 

Desta forma, há uma transformação na vida das pessoas com deficiência 

física, que ganha uma nova impulsão: o despertar da atenção para a questão da 

habilitação e da reabilitação da pessoa com deficiência para o trabalho aguçou-se a 

partir da Revolução Industrial, quando as guerras, epidemias e anomalias genéticas 

deixaram de serem as causas únicas das deficiências, e o trabalho, em condições 
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precárias, passou a ocasionar os acidentes mutiladores e as doenças profissionais, 

sendo necessária a própria criação do Direito do Trabalho e um sistema eficiente de 

Seguridade Social, com atividades assistenciais, previdenciárias e de atendimento à 

saúde, bem como a reabilitação dos acidentados (FONSECA, 2000). 

Assim, é neste momento histórico que muitos pensamentos começaram a se 

modificar e muitas constituições começam a serem escritas, mostrando ao mundo 

um novo olhar sobre a proteção e classificação dos tipos de deficiências que 

acometem a população desde os tempos antigos, dentre elas, a deficiência física, 

gerando uma onda de conscientização por parte de várias nações ao redor do 

planeta. 

No Brasil, as ações voltadas para a deficiência física, diferentemente das 

duas primeiras (visual e auditiva), aparecem somente no século XX. É em torno de 

1930 que surgem as primeiras iniciativas voltadas especificamente para esse 

público. Deste modo, em 1932, é criada na Escola Mista do Pavilhão Fernandinho 

da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, uma classe especial para crianças 

com deficiências físicas não sensoriais. Porém, de acordo com Mazzotta (1999), 

essa classe especial funcionava, na realidade, como uma classe hospitalar, pois o 

ensino era individualizado e os alunos eram vistos como pacientes do hospital. 

Em 1943, é fundado o Lar Escola São Francisco, instituição que era 

especializada na reabilitação de pessoas com deficiência física. Essa instituição foi 

criada por Maria Helcida Campos Salgado. Mais tarde, com a prosperidade dos 

trabalhos realizados nesta instituição, criou-se uma entidade, surgindo, dessa forma, 

o Lar para quem não tinha um e a Escola para formar as crianças com deficiência 

cidadãos independentes (MAZZOTTA, 1999). 
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 Figura 4 – Lar Escola São Francisco na época de sua inauguração 

Fonte: https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi 
 

 

 Também nesta época (1950) foi fundada a Associação de Assistência à 

Criança Defeituosa (AACD), considerado, ainda hoje, como um dos mais 

importantes centros de habilitação do país. Essa instituição é de cunho particular e 

atende crianças com deficiência física não sensorial, crianças com paralisia cerebral 

e crianças com problemas ortopédicos. 

 

4. Deficiência Intelectual 

 

 Sobre a deficiência intelectual, há indícios de que os estudos começaram a 

tomar um caráter científico apenas a partir do século XIX, entretanto essa deficiência 

ainda não era assim denominada.  

Dessa maneira, a deficiência intelectual passou por muitas denominações 

(mongolismo, débeis, cretinismo, deficiência mental, entre outros) até se estabelecer 

uma definição mais coesa para essa deficiência, que aconteceu somente no século 

seguinte (XX), e desde então, vem sendo aprimorada (SASSAKI, 2003; SASSAKI, 

2005; BEZERRA e MARTINS, 2010).  
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Ao conjecturarmos sobre uma retrospectiva histórica, uma das mais antigas 

concepções é a de Doll, que em 1941, estabeleceu seis critérios para definir e 

delimitar a deficiência intelectual: 1. Incompetência social; 2. Subnormalidade 

mental; 3. Paralisação no desenvolvimento; 4. Prevalece na maturidade; 5. Origem 

constitucional; 6. Essencialmente incurável (TELFORD e SAWREY, 1983).  

A Associação Americana de Deficiência Mental (AAMR), em 1958, busca 

determinar a deficiência intelectual, conhecida na época como retardo mental, como 

um funcionamento intelectual geral inferior à média, relacionado ao período de 

desenvolvimento da criança e associado a prejuízos no comportamento adaptativo 

(ASSUNPÇÃO JUNIOR e SPROVIERI, 2000).  

Já em 1970, surge a definição de Kraepelim, que designava as crianças 

nessa condição como débeis mentais, afirmando que “[...] os débeis são pessoas em 

cujo cérebro não ocorre muitas coisas” (Ibidem, p. 21).  

Posteriormente, Gindis faz alusões ao conceito de déficit mental, distinguindo-

os como primário e secundário, sendo o primário considerado como orgânico devido 

a sua relação com fatores biológicos endógenos e o secundário considerado como 

as distorções das funções psicológicas superiores, causadas por fatores sociais 

(BEZERRA e MARTINS, 2010). 

Ainda para Gindis, a pessoa que apresenta um déficit mental primário 

apresentará uma inabilidade funcional, que ocasionará num desempenho abaixo do 

esperado, de acordo com sua idade, sexo e grupamento social. Dessa forma, haverá 

sempre restrições em suas atividades, tanto nos aspectos do funcionamento 

cognitivo/intelectual, quanto em seu relacionamento com o mundo/social.  

Nesse sentido, Gindis afirma que a deficiência mental, naquela época, não 

era uma única doença, uma única moléstia, mas um conjunto de síndromes que tem 

como característica essencial a insuficiência intelectual (ASSUNPÇÃO JUNIOR e 

SPROVIERI, 2000). 

É interessante dizer que a deficiência intelectual sempre esteve presente na 

história da humanidade. As preocupações com a nomenclatura e com os modos de 

lidar com a deficiência intelectual não são recentes. Como apresentamos nos 

tópicos anteriores as atitudes em relação às pessoas com deficiência foram as mais 
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diversas dependendo do contexto histórico: desde o abandono à segregação, aos 

cuidados assistenciais.  

Algumas escavações realizadas no condado de Leicestershire, no Reino 

Unido, encontraram crânios semelhantes ao de indivíduos com síndrome de Down, 

datados provavelmente do século IX, em região onde existia um monastério. É 

possível que em decorrência da prática cristã da época de dar acolhida aos “menos 

funcionais”, “menos válidos”, “anormais”, algumas pessoas com síndrome de Down 

sobreviveram e desenvolveram trabalhos em monastérios. 

No Brasil, as pessoas com deficiência intelectual tinham seu atendimento 

garantido, inicialmente, por duas instituições. 

 A primeira, fundada em 1874, em Salvador, era considerada especializada em 

atendimento médico hospitalar para pessoas com deficiência mental e chamava-se 

Hospital Estadual de Salvador. Já a segunda, fundada em 1887, no Rio de Janeiro, 

especializada na educação de crianças com deficiência mental, crianças com 

deficiência física e crianças com deficiência visual. Chamava-se Escola México. 

 Todavia, os registros destas instituições não nos fornecem com precisão o 

tipo de atendimento que se fazia, na época, às pessoas com deficiência mental. 

Salienta-se que poderia ser um atendimento mais médico do que educacional, mas 

não há comprovações dessa informação. 

 Já em 1926 foi fundado o Instituto Pestalozzi, em Porto Alegre, pelo então 

casal Joanna e Tiago Würth, introduzindo, no Brasil, a “Concepção da 

Ortopedagogia das Escolas Auxiliares” (CORRÊA, 2011, p.36). Essa concepção era 

inspirada no conceito de pedagogia social do educador suíço Henrique Pestalozzi, 

sendo esta escola a “precursora de instituições do mesmo tipo tanto no Brasil como 

na América do Sul” (Ibidem, p.36). 

 No Rio de Janeiro, em 1954, foi criada a primeira Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE). Essa instituição é fruto da luta de um grupo de 

pais em conjunto com um casal conhecido como George e Beatrice Bemis, esse 

casal era membro da National Association for Retardal Children (NARC) fundada em 

1950 nos Estados Unidos. A APAE, em um primeiro momento, era especializada na 

educação de crianças com deficiência mental. 
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 Posteriormente as APAEs se transformaram em unidades multidisciplinares, 

integrando a assistência às pessoas com deficiência e a formação de técnicos 

especializados nessa área. 

 Para melhor entendermos a história da educação especial no Brasil até 1950, 

segue abaixo, um quadro que demonstra como os estabelecimentos se encontravam 

distribuídos em relação às deficiências: 

 
Quadro 1 – Distribuição de estabelecimentos de ensino em relação às deficiências 

Escolas Natureza Manutenção Atendimento 
40 Ensino Regular Federal (01) 

Estadual (39) 
Pessoas com 
deficiências 

Mentais 
14 Ensino Regular Federal (01) 

Estadual (09) 
Particular (04) 

Pessoas com 
deficiências 

Mentais e outras 
Deficiências 

03 Especializada Estadual (01) 
Particular (02) 

Pessoas com 
deficiências 

Mentais 
08 Especializada Estadual (03) 

Particular (05) 
Outras 

Deficiências 
   Fonte: Mazzotta (1999) 
 
 

 Podemos finalizar este tópico concluindo que apesar dos esforços isolados de 

alguns estudiosos da área, a situação das pessoas com deficiência era muito difícil, 

uma vez que tínhamos, no Brasil, poucas instituições voltadas para esse público. Na 

verdade, a educação em geral era precária e a sociedade brasileira não se 

preocupava o suficiente com esta área. Dessa forma, só a partir de 1950 que a 

situação das pessoas com deficiência começa a melhorar, havendo um aumento 

significativo no número de instituições especializadas e de políticas públicas 

voltadas para a pessoa com deficiência. 
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1.5 – Um breve histórico da deficiência no Brasil após 1950 

 

 

 Deparamos-nos, até agora, com diversos sentimentos em relação à pessoa 

com deficiência: preconceito, vergonha, medo, insegurança, tabu, piedade, 

ignorância, incômodo e assistencialismo. Eles foram, de certa forma, responsáveis 

pelas relações que foram estabelecidas entre a sociedade e as pessoas com 

deficiência ao longo dos séculos, mas começam a se modificar com o advento da 

Ciência, com a humanização das culturas, com as mudanças econômicas e com as 

modificações do pensamento social e filosófico. 

 A história da Educação Especial no Brasil não é diferente, levando-se em 

conta que até o século XX as preocupações com a educação das pessoas com 

deficiência eram mínimas e, somente a partir deste século podemos considerar a 

efetivação do processo de escolarização das pessoas com deficiência. A segunda 

metade do século XX foi marcada por diversos avanços na Educação Especial, 

inclusive no âmbito das ações governamentais, 

 

[...] caracterizadas, principalmente, por campanhas específicas para o 
atendimento das pessoas com deficiência auditiva visual e mental. A 
Educação Especial começou a aparecer no cenário educacional brasileiro 
de maneira mais efetiva (CORRÊA, 2011, p.42). 
 
 

 De tal modo, os eventos que marcaram a trajetória da Educação Especial, a 

partir de 1950, no Brasil foram (MAZZOTTA, 1999): 

 

• 1957 – Criação da Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (CESB). 

Essa campanha tinha como principal objetivo promover, por todos os meios 

necessários, a educação e a assistência das pessoas surdas em todo 

território nacional. 

• 1958 – Criação da Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de 

Pessoas com deficiência da Visão, posteriormente conhecida como 

Campanha Nacional para Educação dos Cegos (CNEC). Tal campanha 

objetivava oferecer oportunidades educacionais para as pessoas com 

deficiência visuais, bem como oferecer atividades de reabilitação. 
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• 1960 – Criação da Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de 

Pessoas com deficiências Mentais (CADEME). A finalidade desta campanha 

era promover a educação, a reabilitação, o treinamento e a assistência 

educacional das crianças com deficiência mental.  

Cumpre ressaltar que, nessa época, entendia-se por reabilitação, 

 

[...] o processo de tratamento de pessoas com deficiência que, mediante o 
desenvolvimento de programas terapêuticos específicos de natureza 
médica e psicossocial, visava à melhoria das condições físicas, psíquicas e 
sociais. A reabilitação, que se caracterizava pela prestação de serviços 
especializados, desenvolvia-se através de equipe multiprofissional, que 
realizava também atividades educacionais (CORRÊA, 2011, p.43). 
 
 

• 1961 – Aprovação da Lei nº 4024/61 que dedicou brevemente um capítulo 

sobre a educação das pessoas excepcionais. 

• 1965 – Direito ao acesso fácil à região eleitoral pelo eleitor com deficiência 

física: 

 

CAPÍTULO I 
DOS LUGARES DA VOTAÇÃO 
Art. 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos 
juízes eleitorais sessenta dias antes da eleição, publicando-se a 
designação.[...] 
§ 6º Os tribunais regionais, nas capitais, e os juízes eleitorais, nas demais 
zonas, farão ampla divulgação da localização das seções. 
33 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 19 de julho de 1965, p. 
6746, retificada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 30 de julho de 1965, 
p. 7465. Série72 Legislação 
34§ 6º-A. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir 
instruções aos juízes eleitorais, para orientá-los na escolha dos locais de 
votação de mais fácil acesso para o eleitor deficiente físico.[...] 
Art. 382. Este código entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. 
Art. 383. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

• 1971 – Aprovação da Lei nº 5692/71 que previa em seu 9º artigo “tratamento 

especial aos excepcionais”, colocando a questão como um aspecto do ensino 

regular. 

• 1972 – Criação do Grupo-tarefa da Educação Especial que, posteriormente, 

foi responsável pela criação do Centro Nacional de Educação Especial 

(Cenesp). 
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• 1973 – Criação do Cenesp com o objetivo de promover a melhoria e a 

expansão do atendimento às pessoas com deficiência. 

• 1975 – Aprovação da organização, competência e atribuições do Cenesp 

sendo definidos nos termos que se seguem: 

 

O Cenesp tem por finalidade planejar, coordenar e promover o 
desenvolvimento da Educação Especial no período pré-escolar, no ensino 
de 1º e 2º graus, no superior e no supletivo, para os pessoas com 
deficiência da visão, da audição, mentais, físicos, portadores de deficiências 
múltiplas, educandos com problemas de conduta e os superdotados, 
visando à participação progressiva na comunidade e obedecendo aos 
princípios doutrinários, políticos e científicos que orientavam a Educação 
Especial (MAZZOTTA, 1999, p.56). 
 
 

• 1988 – Promulgação da Constituição Federal que aborda, entre outros, sobre 

deficiência: 

 

Capítulo II – Da União 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto 
Seção I - Da Educação 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
Capítulo VII - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso 
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 
governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos: 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 
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bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos. 
Capítulo II - Dos Direitos Sociais 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência; 
Capítulo VII - Da Administração Pública 
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, também, ao seguinte: 
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 
Título VIII - Da Ordem Social 
Seção IV - Da Assistência Social 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
Título IX - Das Disposições Constitucionais Gerais 
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de 
uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, 
conforme o disposto no art. 227, § 2º (BRASIL, 1988, s/p). 
 
 

• 1990 – Transferência da secretaria de Educação Especial para Brasília e, 

devido a isso, há uma reestruturação do Ministério da Educação. As 

atribuições da Educação Especial, portanto, passaram a ser de 

responsabilidade da Secretaria Nacional de Educação Básica (Seneb). 

• 1990 – Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

• 1992 – Reativação da Secretaria da Educação Especial (Seesp), agora como 

órgão específico do Ministério da Educação e do Desporto. 

• 1994 – Criação da Política Nacional de Educação Especial que tinha como 

objetivo geral servir como orientação do processo global de educação das 

pessoas com deficiências, condutas típicas, síndromes e altas habilidades, 

criando condições adequadas ao desenvolvimento de suas potencialidades. 

• 1994 – Criação do Plano Decenal de Educação para Todos que tinha como 

foco principal a universalização da educação básica e a erradicação do 

analfabetismo. 

 

O portador de deficiência é incluído como um dos segmentos da clientela 
escolar, e passa a receber mais atenção para alcançar essa universalização 
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com qualidade e equidade. Para tanto, deve-se implementar estratégias de 
ensino que atendam às necessidades específicas de aprendizagem do 
aluno especial e envidar todos os esforços no sentido de melhorar o acesso 
e garantir a permanência escolar desses alunos (CORRÊA, 2011, p.69). 
 
 

• 1996 - Reforma da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96), que vai trazer 

um capítulo específico sobre a Educação Especial: 

 

CAPÍTULO V 
Da Educação Especial 
Art. 58º. 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 especiais. 
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 
especial. 
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. 
§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades  
especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
Art. 60º. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
 Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 
própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 
instituições previstas neste artigo (BRASIL, 1999, p.21-22). 
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• 1999 – Cria-se o decreto número 3298/99 que regulamenta a Lei número 

7853/89. Esse decreto dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência e visa consolidar as normas de proteção 

para essas pessoas, bem como dá outras providências. Desta forma, o 

decreto estabelece, entre outras coisas, que: 

 

Art. 3º Para os efeitos deste decreto, considera-se: 
I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano; 
II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 
III – incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 
Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra 
nas seguintes categorias: 
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções; 
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa 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; 
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências (p.22-
23). 
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 A partir de cada tipo de deficiência (auditiva, física, intelectual e visual) foi 

implementado o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que gerou a reflexão 

acerca da inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular. 

 

O Atendimento Educacional Especializado decorre de uma nova concepção 
da Educação Especial, sustentada legalmente, e é uma das condições para 
o sucesso da inclusão escolar dos alunos com deficiência. Esse 
atendimento existe para que os alunos possam aprender o que é diferente 
dos conteúdos curriculares do ensino comum e que é necessário para que 
possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência (Brasil, 2007c, 
p.22). 
 

 

Resumidamente, podemos citar como principais avanços, de 1950 até os dias 

atuais: 

 

• Deficiência auditiva/surdez – A partir de meados do século XX e início do 

século XXI, no Brasil, iniciam-se as discussões sobre o direito da criança com 

surdez à educação no ensino regular. Dessa forma, houve um movimento que 

buscava repensar a segregação. Com o intuito de fortalecer esse movimento, 

o MEC redige um documento (Atendimento Educacional Especializado - AEE: 

pessoa com surdez) com o intuito de proporcionar uma educação efetiva 

desse público no ambiente da escola regular, sendo implementada a 

obrigatoriedade de um intérprete e o ensino de duas línguas (Língua 

Portuguesa e Língua de Sinais). 

 

O trabalho pedagógico com os alunos com surdez nas escolas comuns, 
deve ser desenvolvido em um ambiente bilíngue, ou seja, em um espaço 
em que se utilize a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa. Um período 
adicional de horas diárias de estudo é indicado para a execução do 
Atendimento Educacional Especializado. Nele destacam-se três momentos 
didático-pedagógicos: 
• Momento do Atendimento Educacional Especializado em Libras na escola 
comum, em que todos os conhecimentos dos diferentes conteúdos 
curriculares, são explicados nessa língua por um professor, sendo o mesmo 
preferencialmente surdo. Esse trabalho é realizado todos os dias, e destina-
se aos alunos com surdez. 
• Momento do Atendimento Educacional Especializado para o ensino de 
Libras na escola comum, no qual os alunos com surdez terão aulas de 
Libras, favorecendo o conhecimento e a aquisição, principalmente de 
termos científicos. Este trabalhado é realizado pelo professor e/ou instrutor 
de Libras (preferencialmente surdo), de acordo com o estágio de 
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desenvolvimento da Língua de Sinais em que o aluno se encontra. O 
atendimento deve ser planejado a partir do diagnóstico do conhecimento 
que o aluno tem a respeito da Língua de Sinais. 
• Momento do Atendimento Educacional Especializado para o ensino da 
Língua Portuguesa, no qual são trabalhadas as especificidades dessa 
língua para pessoas com surdez. Este trabalho é realizado todos os dias 
para os alunos com surdez, à parte das aulas da turma comum, por uma 
professora de Língua Portuguesa, graduada nesta área, preferencialmente. 
O atendimento deve ser planejado a partir do diagnóstico do conhecimento 
que o aluno tem a respeito da Língua Portuguesa (BRASIL, 2007a, p.25). 

 

• Deficiência física (DF) – Em relação à deficiência física, em 1999 foi redigido 

um decreto que, dentre outros, estipula os conceitos de DF. 

 

Art. 3: - Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 
I - Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano; 
Art. 4: - Deficiência Física – alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções (BRASIL, 1999, s/p). 

 

 Ainda sobre a deficiência física, o AEE: deficiência física estabelece 

alterações na infraestrutura da escola, bem como a implementação da Tecnologia 

Assistiva (TA). Assim, a TA deve ser entendida como “um auxílio que promoverá a 

ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitará a realização da 

função desejada e que se encontra impedida por circunstância de deficiência” 

(BERSCH, 2006, p. 2).  De acordo com Brasil (2007) o atendimento educacional 

especializado pode fazer uso das seguintes modalidades de TA, visando à 

realização de tarefas acadêmicas e a adequação do espaço escolar: 

 

a) Uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa, para atender as 
necessidades dos educandos com dificuldades de fala e de escrita. 
b) Adequação dos materiais didático pedagógicos às necessidades dos 
educandos, tais como engrossadores de lápis, quadro magnético com letras 
com ímã fixado, tesouras adaptadas, entre outros. 
c) Desenvolvimento de projetos em parceria com profissionais da 
arquitetura, engenharia, técnicos em edificações para promover a 
acessibilidade arquitetônica. Não é uma categoria exclusivamente de 
responsabilidade dos professores especializados que atuam no AEE. No 
entanto, são os professores especializados, apoiados pelos diretores 
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escolares, que levantam as necessidades de acessibilidade arquitetônica do 
prédio escolar. 
d) Adequação de recursos da informática: teclado, mouse, ponteira de 
cabeça, programas especiais, acionadores, entre outros. 
e) Uso de mobiliário adequado: os professores especializados devem 
solicitar à Secretaria de Educação adequações de mobiliário escolar, 
conforme especificações de especialistas na área: mesas, cadeiras, quadro, 
entre outros, bem como os recursos de auxílio à mobilidade: cadeiras de 
rodas, andadores, entre outros (BRASIL, 2007b, p.27-28). 
 

 

• Deficiência intelectual – Quando o AEE foi implementado, passou-se a pensar 

sobre a educação de pessoas com deficiência de maneira que essa pessoa 

se tornasse agente ativo do processo de aprendizagem, sendo esse processo 

voltado para o sujeito e não mais na aquisição de conhecimento passiva, não 

mais no conceito de “adaptação”. 

 

O Atendimento Educacional Especializado para as pessoas com deficiência 
mental está centrado na dimensão subjetiva do processo de conhecimento. 
O conhecimento acadêmico refere-se à aprendizagem do conteúdo 
curricular; o Atendimento Educacional Especializado, por sua vez, refere-se 
à forma pela qual o aluno trata todo e qualquer conteúdo que lhe é 
apresentado e como consegue significá-lo, ou seja, compreendê-lo 
(BRASIL, 2007c, p.23). 
O Atendimento Educacional Especializado para o aluno com deficiência 
mental deve permitir que esse aluno saia de uma posição de não sabe, ou 
de recusa de saber, para se apropriar de um saber que lhe é próprio, ou 
melhor, que ele tem consciência de que o construiu (Ibidem, p.23). 

 

  E além disso: 

 

A escola (especial e comum) ao desenvolver o Atendimento Educacional 
Especializado deve oferecer todas as oportunidades possíveis para que nos 
espaços educacionais em que ele acontece, o aluno seja incentivado a se 
expressar, pesquisar, inventar hipóteses e reinventar o conhecimento 
livremente. Assim, ele pode trazer para os atendimentos os conteúdos 
advindos da sua própria experiência, segundo seus desejos, necessidades 
e capacidades. O exercício da atividade cognitiva ocorrerá a partir desses 
conteúdos. Devem ser oferecidas situações, envolvendo ações em que o 
próprio aluno teve participação ativa na sua execução e/ou façam parte da 
experiência de vida dele. Essa prática difere de todo modelo de atuação 
privilegiado até então pela Educação Especial. Trabalhar a ampliação da 
capacidade de abstração não significa apenas desenvolver a memória, a 
atenção, as noções de espaço, tempo, causalidade, raciocínio lógico em si 
mesmas. Nem tão pouco tem a ver com a desvalorização da ação direta 
sobre os objetos de conhecimento, pois a ação é o primeiro nível de toda a 
construção mental (BRASIL, 2007c, p.24). 
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• Deficiência visual – Estudiosos, a partir de 1950, passaram a refletir e 

questionar sobre a educação dos cegos e compreenderam que “o trabalho 

com alunos com baixa visão baseia-se no princípio de estimular a utilização 

plena do potencial de visão e dos sentidos remanescentes, bem como na 

superação de dificuldades e conflitos emocionais” (BRASIL, 2007d, p.18). 

Além disso, foi estabelecida a utilização de recursos ópticos (telescópios, 

óculos, lentes e lupas) e não ópticos (materiais ampliados, plano inclinado, 

acetato amarelo, softwares, entre outros) para que a aprendizagem seja mais 

efetiva. O documento AEE: deficiência visual, dispõe de uma série de 

recomendações para auxiliar no atendimento da criança com deficiência 

visual, são eles: 

 

• Sentar o aluno a uma distância de aproximadamente um metro do quadro 
negro na parte central da sala. 
• Evitar a incidência de claridade diretamente nos olhos da criança. 
• Estimular o uso constante dos óculos, caso seja esta a indicação médica. 
• Colocar a carteira em local onde não haja reflexo de iluminação no quadro 
negro. 
• Posicionar a carteira de maneira que o aluno não escreva na própria 
sombra. 
• Adaptar o trabalho de acordo com a condição visual do aluno. 
• Em certos casos, conceder maior tempo para o término das atividades 
propostas, principalmente quando houver indicação de telescópio. 
• Ter clareza de que o aluno enxerga as palavras e ilustrações mostradas. 
• Sentar o aluno em lugar sombrio se ele tiver fotofobia (dificuldade de ver 
bem em ambiente com muita luz). 
• Evitar iluminação excessiva em sala de aula. 
• Observar a qualidade e nitidez do material utilizado pelo aluno: letras, 
números, traços, figuras, margens, desenhos com bom contraste 
figura/fundo. 
• Observar o espaçamento adequado entre letras, palavras e linhas. 
• Utilizar papel fosco, para não refletir a claridade. 
• Explicar, com palavras, as tarefas a serem realizadas (BRASIL, 2007d, 
p.20). 

 

Deste modo, ficou claro que a partir da primeira metade do século XX a 

Educação Especial teve significativas mudanças. No entanto, não podemos aceitar 

que essas transformações bastam para garantir o direito à cidadania da pessoa com 

deficiência. Não podemos, diante disso, parar de lutar por esse público que, por 

muito tempo, sobreviveu estigmatizado e marginalizado da sociedade. Que essas 

transformações sirvam de pontapé inicial para mais mudanças e, assim, quem sabe, 

mudemos o olhar sobre a deficiência, enraizado há séculos. 
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 A seguir, na parte 2, discutiremos sobre o percurso inclusivo, enfatizando 

esse olhar social enraizado e refletiremos sobre as possíveis relações estabelecidas, 

no século XXI, perante a deficiência. 
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PARTE 2 – Percurso Inclusivo 

 

 

Esta parte tem o objetivo de discutir as diversas relações que são 

estabelecidas quando pensamos em inclusão no século XXI. Portanto, esta seção foi 

separada em três tópicos que discutirão sobre: o conceito de inclusão, o olhar social 

sobre a diversidade - relações sociais - e os rumos da Educação das pessoas com 

deficiência – relações escolares. 

 

 

2.1 – O significado de inclusão  

 

 

Buscando a origem da palavra inclusão, descobrimos que vem do latim 

includere e significa fechar em, inserir, rodear. No dicionário Aurélio de Ferreira 

(2000), inclusão tem como significados “fazer parte; inserir-se; conter em si, estar 

incluído ou compreendido” (p.380). Contudo, ao nos remetermos à vida social, não 

seria tão simples conceituar o termo Inclusão. Os autores Stainback e Stainback 

(1997, p.176), debatem sobre o referido  tema e afirmam que: 

 

[...] trata-se de um novo paradigma que pode ser definido da seguinte 
maneira: a noção de “full inclusion” prescreve a educação de todos os 
alunos nas classes e escolas de bairro (...) reflete mais clara e 
precisamente que todas as crianças devem ser incluídas na vida social e 
educacional da escola e classe de seu bairro, e não somente colocada no 
curso geral “mainstream” da escola e da vida comunitária, depois de elas 
já terem sido excluídas. 
 

 

A inclusão, para Skliar (2006), é muito mais do que uma resposta única à 

exclusão, é considerada como um primeiro passo importante para a regulação, a 

manutenção e o controle da alteridade (avaliada por ele como a capacidade de lidar 

com a questão do outro). 

Indo mais além, Rodrigues (2007, p.64) nos mostra que a inclusão é a 

“aceitação de toda e qualquer diferença e não apenas a aceitação da deficiência”. 



52 

 

Como podemos perceber, falar de inclusão não é uma tarefa fácil, defini-la então, é 

ainda mais complexo. 

Entretanto, o que precisamos compreender é que, mais do que buscar 

conceitos, significados e teorias, é o dever de adotarmos uma postura inclusiva. 

Mais do que falar sobre inclusão e atuar em “pequenos casos”, é necessário agir 

para e com ela. Atuar nos processos que culminam em uma exclusão social e por 

fim fazer da inclusão uma realidade. 

 

O destino dos excluídos se define essencialmente antes que ele se 
fragilize. Se nada de mais profundo for feito, a luta contra a exclusão corre 
o risco de se reduzir a um pronto socorro social, isto é, intervir aqui e ali 
para tentar reparar as rupturas do tecido social. Esses empreendimentos 
não são inúteis, mas deter-se neles implica na renúncia de intervir sobre o 
processo que produz estas situações (CASTEL, 1996, p.26). 
 

 

 Vale lembrar que os excluídos, aqui, não são só aqueles considerados como 

deficientes físicos e/ou mentais e velhos inválidos, mas sim, todos aqueles que são 

considerados “desadaptados sociais” (LENOIR, 1974 apud CASTEL, 1996, p. 27), 

ou seja, pessoas que não se encaixam à norma social estabelecida. 

Enfim, é preciso sair das discussões entre quatro paredes e partir para um 

“agir” inclusivo, pois, enquanto só debatermos sobre o termo sem sair de nossa 

realidade, sem, de fato, buscar compreender o Outro, continuaremos a propagar os 

ideais da exclusão. O único ato necessário para a perpetuação da exclusão é que as 

pessoas a favor da Inclusão se omitam. 

 

 

2.2 – O significado de inclusão e sociedade 

 

 

Aquilo que nos torna iguais porque é universal, é 
também o que nos separa, discrimina e distancia: a 
condição de sermos únicos. 

Cavanellas (2000, p.21) 
 

A sociedade, nos últimos anos, vem passando por inúmeras transformações, 

o mundo parece estar modificado, os valores mudados, as pessoas diferentes, o 
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estilo de vida parece outro. Neste início do século XXI, “fala-se muito em terceiro 

milênio, new age, nova consciência, globalização, qualidade de vida, ecologia, 

cibernética” (FERREIRA et al., 2005, p. 168).  

Esses novos valores estão cunhados, principalmente, nos conceitos da 

eficácia, da produtividade e da perfeição. E aqueles que não se encaixam nessa 

“norma” são, simplesmente, marginalizados, excluídos, estigmatizados. 

O que vemos em nossa sociedade hoje é a universalização de um único 

modo de vida e de um único modo de ser. Somos acostumados a um padrão de 

existência fundado na ideologia do narcisismo, da norma e do consumo, 

constituindo-se em um estilo de vida normativo, homogêneo e estereotipado, que 

tende a “se estender pelo mundo sobrepondo-se à riqueza da diversidade humana e 

cultural” (SILVA, 2001, p.94). 

Portanto, a diferença não é aceita porque temos dificuldades de compreender 

aquilo que foge da norma. Entendemos que se o Outro possuir uma deficiência, por 

exemplo, algo está errado com ele, há alguma coisa que não se encaixa, que está 

equivocada (SKLIAR, 2006). 

Esse pensamento se justifica por sermos seres sociais e por isso, refletimos o 

discurso social. Preocupamo-nos com a imagem que vamos transmitir ao espelho da 

sociedade. 

 

O homem é um ser social. A imagem que ele vê de si é a que lhe é 
refletida pelos espelhos-homens que o cerca. Pode-se dizer, portanto, que 
o autoconceito ou identidade pessoal de um individuo, se forma, se 
desenvolve, em grande parte, em função das percepções e 
representações dos outros (GLAT, 1989, p.15). 
 

 

Assim, o olhar social pode ser um grande aliado ou um grande inimigo ao 

lidarmos com a diversidade. 

Inimigo quando, antes de vermos a pessoa, vemos a deficiência. Inimigo 

quando ao invés de trabalharmos com possibilidades, trabalhamos com as 

limitações. Inimigo quando nos deixamos tomar pela obsessão pelo outro (SKLIAR, 

2006). Quando nós atribuímos ao Outro o que nos é estranho, colocando-o para fora 

de nós, reduzindo-o a um defeito inerente somente ao ele e nunca a mim 

(CAVANELLAS, 2000). Quando nos sentimos paralisados diante da diferença e essa 



54 

 

diferença se torna gigantesca, maior, inclusive, do que as próprias pessoas. Quando 

nos comportamos de forma preconceituosa ou omissa diante da diversidade 

humana. Inimigo quando a deficiência se torna, por si só, um fardo social. 

 

Nossa sociedade tem restrições em relação ao que é diferente, àquilo a 
que não está habituada. Portanto, a constituição da pessoa com 
deficiência pode ser prejudicada pela quebra da expectativa do seu grupo 
social, pelo estranhamento em relação à inteligência desse indivíduo, 
pelos preconceitos e estigmas presentes na sociedade frente às 
diferenças. Assim, o olhar da sociedade irá influenciar o desempenho da 
pessoa deficiente. Se o olhar for de incapacidade, provavelmente ela se 
tornará incapaz (CAMARGO, 2004 apud GLAT e PLETSCH, 2004, p.02). 
 

 

Todavia podemos tornar esse olhar social um grande aliado, quando, por 

exemplo, não nos tornando cúmplices de um pensamento excludente. Aliado quando 

trabalhamos para amenizar as marcas da “estranheza”. Quando trabalhamos, não 

para “curar” a diversidade ou para acabar com ela, mas para “curar” as cicatrizes 

que o espelho da sociedade insiste em manter. Aliado quando vamos além da 

aparência e consideramos a essência. Quando facilitadores do viver e não do 

sobreviver. Quando não nos prendemos apenas nas diferenças, mas na 

profundidade das identidades. Aliados quando quebramos o que nos torna distante 

da diversidade, rompendo com as inquietações e com as ameaças, possibilitando, 

assim, a convivência. 

 

É preciso que assumamos a estranheza e vulnerabilidade que somos, 
para que nos desinstalemos e possamos receber o outro. A ideia da 
hospitalidade parece servir bem a esse propósito, pois permite a acolhida 
ao outro, estrangeiro e desconhecido, preservando-o em suas condições 
idiossincráticas e tornando possível a com-vivência (CAVANELLAS, 2000, 
p.21). 
 
 

 E ainda, 
 
 

Este precisa ser o viés da inclusão: o viés da hospitalidade, onde o 
amoldamento e a imitação dão lugar à participação, ao participar com o 
outro, reconhecendo-o e confirmando-o em sua singularidade (ibidem, 
p.22). 
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 Carecemos entender que as diferenças não podem ser classificadas, 

categorizadas e rotuladas como “melhores” ou “piores” e assim, perceberemos que 

as diversidades – de aprendizagem, de linguagem, de locomoção, de sexualidade, 

de gênero, de corpo, de idade, de classe social, entre outras – são inerentes aos 

seres humanos, mais que isso, são a possibilidade de “estender a nossa 

compreensão acerca da intensidade e imensidade das diferenças humanas” 

(SKLIAR, 2006, p.26). 

 

 

2.3 – O significado de Inclusão e Escola 

 

 

Falar de Educação Especial nos remete aos seus primeiros passos no século 

XVI, com pedagogos e médicos que desafiaram os conceitos sobre indivíduos 

considerados, até então, ineducáveis (MENDES, 2006). Desde então, esse 

caminhar já passou por inúmeros “lugares”, inclusive, muito tortuosos e sombrios até 

se constituir como um sistema educacional paralelo ao sistema educacional 

tradicional ou regular. Sobressaltamos que um desses “lugares” era conceituado 

como integração, que a partir da década de 1980 começa a ser alvo de críticas por 

ser, na realidade, uma modalidade de ensino assistencialista, com fins terapêuticos 

e que quase não permitia a mobilidade das crianças no interior do sistema de ensino 

(RAHME, 2011). Diante disso, era necessário (re)pensar a forma de atendimento 

das crianças com deficiência. Sobre isso, Prieto (2006, p.39, grifo nosso) nos alerta: 

 

[...] a implantação desse modelo integracionista não respeitou suas próprias 
indicações: não foi oferecido o referido conjunto de serviços de maneira a 
garantir que o encaminhamento respeitasse as características individuais e 
as necessidades das pessoas; o encaminhamento para a educação 
especial não se justificava pela necessidade do aluno, e sim por este 
ser rejeitado na classe comum; não foram seguidos os princípios de 
transitoriedade, ou seja, de permanência do aluno em ambientes 
excludentes de educação especial por tempo determinado. 
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 Nesse contexto, precisávamos questionar, debater e implementar um novo 

sistema que, de fato, priorizasse a educação de TODAS1 as crianças, que 

priorizasse suas necessidades e atuasse a favor do aluno. Por isso, atualmente, 

discutimos sobre uma possível unificação das modalidades de ensino, usamos o 

termo possível, pois ainda não conseguimos atingir tal façanha na realidade escolar, 

levando em consideração que as crianças sejam beneficiadas, desses dois sistemas 

de educação por motivos “morais, lógicos, científicos, políticos econômicos e legais” 

(MENDES, 2006, p.388). 

Todo este debate sobre a inclusão no século XXI, nos faz acreditar que estão 

ingenuamente enganados os que pensam a Educação Inclusiva somente em relação 

à criança com deficiência, como se TODAS as outras crianças já fizessem parte 

efetivamente do processo pedagógico e do processo de inclusão escolar. 

Infelizmente, por enquanto, a Inclusão ainda não vai à Escola junto com TODOS os 

nossos alunos. 

A existência de uma política educacional desarticulada, descontínua e 

fragmentada, que vem predominando em nosso país, contribui para a prevalência 

das atuais taxas de analfabetismo, evasão e repetência, da baixa qualidade do 

ensino, da exclusão dos que não aprendem no mesmo ritmo e da mesma maneira 

como os outros (STAINBACK e STAINBACK, 1999). 

Num primeiro momento, a reflexão que se faz pertinente é a constatação da 

separação existente entre os dois sistemas paralelos de ensino: o regular e o 

especial. Eles competem entre si não apenas no que se refere à baixa qualidade do 

ensino oferecido, mas também em relação aos projetos e programas desarticulados, 

que são conflituosos, gerando desperdício, ineficácia, ineficiência e desigualdade de 

oportunidades. 

Para que possamos idealizar uma Educação de qualidade realmente para 

TODOS, mais que isso, para que a inclusão vá à Escola com TODAS as crianças, é 

necessário que, além de continuarmos trilhando um caminho árduo, que 

                                                           
1 A palavra TODAS – e suas variações – foi escrita em caixa alta, a exemplo de Werneck (1999), com 
o objetivo de mostrar que qualquer espaço institucional, dentro da sociedade, deve incluir as 
diversidades – verdadeiramente TODOS – tornando-se um ambiente sem qualquer tipo de restrição. 
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(re)pensemos a forma como encaramos as diferenças. Para Rahme (2011, p.116), a 

construção de uma Educação Inclusiva “implica em uma mudança de postura da 

escola diante das diferenças apresentadas pelos alunos, o que implica mudança de 

concepção e de ação”. 

A escola inclusiva, segundo Carvalho (1997), precisa desenvolver uma 

pedagogia voltada para as crianças, uma pedagogia centrada nas crianças, capaz 

de educar TODAS, inclusive as que não se encaixam no padrão de normalidade, ou 

seja, inclusive aquelas que possuem desvantagens severas. 

 

[...] é indispensável que os estabelecimentos de ensino eliminem suas 
barreiras arquitetônicas e adotem métodos e práticas de ensino adequados 
às diferenças dos alunos em geral, oferecendo alternativas que contemplem 
a diversidade, além de recursos de ensino e equipamentos especializados, 
que atendam a todas as necessidades educacionais dos educandos, com e 
sem deficiências, mas sem discriminações (BRASIL, 2003, s/p). 

 

 E mais, 

 

As escolas devem ser espaços educativos de construção de personalidades 
humanas autônomas, críticas, nos quais as crianças aprendem a serem 
pessoas. Nela os alunos são ensinados a valorizar as diferenças, pela 
convivência com seus pares, pelo exemplo dos professores, pelo ensino 
ministrado nas salas de aula, pelo clima sócio afetivo das relações 
estabelecidas em toda comunidade escolar (BRASIL, 2004, p.39-40) 

 

A inclusão escolar é uma inovação educacional que sugere a abertura das 

escolas à diversidade, às diferenças. O ensino que a grande maioria das escolas 

ministra hoje aos seus alunos não dá conta do que é indispensável para que essa 

abertura se consolide, uma vez que as escolas adotam medidas tradicionais e 

consequentemente excludentes quando se defrontam com o diferente. 

 É indispensável que a instituição escolar fique mais atenta aos interesses, às 

características, às dificuldades e às resistências apresentadas pelos nossos alunos 

no dia-a-dia e no decorrer do processo de ensino aprendizagem, buscando, na 

medida do possível, dar a TODAS as crianças o direito de ser “iguais quando a 

diferença as inferioriza e o direito de ser diferentes quando a igualdade as 

descaracteriza” (SANTOS, 2002, p.72) 

Dessa forma, o ambiente escolar precisa constituir-se como um espaço 

aberto, acolhedor, preparado e disposto a atender às peculiaridades de cada um 
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(SASSAKI, 1997) e não, reforçar (pre)conceitos existentes em nossa sociedade, 

como nos mostra Dubet (2003, p.34): 

 

É o modelo da reprodução que se impõe globalmente, afirmando que a 
massificação escolar não reduz as desigualdades escolares, que 
reproduzem largamente as desigualdades sociais.  
[...] é a própria escola que opera as grandes divisões e as grandes 
desigualdades. Ou seja, as igualdades sociais comandam diretamente a 
entrada nas carreiras escolares e os próprios processos escolares 
reproduzem essas desigualdades que, por sua vez, reproduzem as 
desigualdades sociais. 

 

A ilustração abaixo evidencia bem como tratamos e buscamos “enquadrar” 

nossas crianças dentro um modelo na Escola, reforçando os estigmas sociais: 

 

 
          Figura 5 – O “enquadramento” das crianças dentro de um modelo na Escola 
          Fonte: Imagem retirada do livro Cuidado Escola! de Babette et. al. (1980) 

 

 

Falando ainda sobre o processo de enquadramento de nossas crianças na 

escola, Bueno (1999) aponta que mesmo na proposta de inclusão escolar existe 

certa padronização, existe uma cultura da normalidade e da anormalidade. 

Essa cultura da normalização impede que a perspectiva apontada pela 

Declaração de Salamanca de indicar enfaticamente a escola inclusiva se estabeleça. 
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Impede também o reconhecimento de que esta nova concepção de educação só se 

efetivará com o aprimoramento, de fato, dos sistemas de ensino, sem o qual há o 

risco de não se oferecer oportunidades efetivas de aprendizagem e reforça a não 

inclusão de crianças com deficiência no ensino regular (BUENO, 1999). 

Mais que isso, de acordo com a normalização, podemos considerar que 

existem determinadas categorias de deficiências que podem ser incluídas no ensino 

regular, enquanto outras não (Ibidem).   

 

 
Corre-se o risco de se perpetuar uma divisão entre normalidade e 
anormalidade baseada nas condições orgânicas da população escolar. 
Assim, as crianças que não apresentem evidências de prejuízos orgânicos 
são aquelas que reúnem condições para serem incluídas, aos passo que as 
que possuem evidentes prejuízos orgânicos são aquelas sobre as quais 
existem fortes razões para não participarem da escola inclusiva (BUENO, 
1999, p.10). 

 

 

Além disso para esse autor, a inclusão de crianças com deficiência no 

sistema regular de ensino não resolveria de imediato, como num passe de mágica, 

os problemas da segregação, do preconceito e da discriminação, afinal na é 

somente colocar em uma mesma sala de aula todas as crianças (sejam elas ditas 

normais ou com deficiência) para que houvesse a garantia da democratização do 

acesso à educação de qualidade. 

 

 
O que tantos uns (os defensores da divisão estanque entre ensino regular  e 
ensino especial) quanto outros (os arautos da inclusão) não consideram é 
que a nossa escola regular bem como o ensino especial têm uma história 
contraditória de ampliação do acesso e de desqualificação do processo 
pedagógico [...]. O que não querem encarar é que a exclusão tem se 
abatido de forma decisiva sobre o alunado, independentemente de ser do 
ensino regular ou do ensino especial, tendo em vista que tanto um quanto o 
outro colocaram em seus ombros a responsabilidade pelo fracasso que 
sobre eles se abateu (BUENO, 1999, p.11). 

 

 E ainda, 

 

 
O ensino regular tem excluído sistematicamente larga parcela de sua 
população sob a justificativa de que essa parcela não reúne condições para 
usufruir do processo escolar, por apresentar problemas pessoais (distúrbios 
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dos mais diversos), problemas familiares (desagregação ou desorganização 
da família) ou carências culturais (provenientes de um meio social pobre). 
Por sua vez, o ensino especial também tem excluído sistematicamente 
grande parcela de seu alunado sob a alegação de que, por suas próprias 
características, essa parcela não possui condições para receber o mesmo 
nível de escolarização que as crianças normais. Crianças têm sido mantidas 
por anos a fio no ensino especial sem que consigam mínimos resultados 
com relação à sua escolarização (BUENO, 1999, p.11). 

 

 

O princípio da normalização, segundo Mrech (1998) faz referência a uma 

colocação seletiva do indivíduo com deficiência na classe comum. Neste caso, o 

professor desta classe comum não recebe um apoio do professor da área de 

educação especial. Os envolvidos no processo de normalização, mais 

especificamente os estudantes, precisam demonstrar que são capazes de 

permanecer na classe comum, não há nenhuma adaptação para que essa 

permanência ocorra. Em contraponto, o processo de inclusão se refere a um 

processo educacional que objetiva ampliar ao máximo a capacidade de a criança 

com deficiência na escola e na classe regular. Envolve prover o suporte de serviços 

da área de educação especial através dos seus profissionais. A inclusão é um 

processo constante que necessita ser ininterruptamente revisto.  

Dessa forma, cada uma dessas perspectivas teve seu contexto sócio-histórico 

de emergência e suas fundamentações. Contudo, precisamos compreender que 

nenhum olhar, nenhuma concepção “está livre dos desafios da uniformidade, do 

apagamento da diferença, do tornar todos iguais a ponto de apagar suas 

singularidades” (RAHME e MRECH, 2008, p.41). 

Luca (2003) destaca ainda que, apesar do princípio da normalização 

constituir-se como um dos eixos principais da integração, ele prossegue na 

educação inclusiva quando a concepção de inclusão é dirigida no sentido de tornar 

igual ou minimizar as diferenças dos sujeitos, não considerando suas 

particularidades na sua trajetória escolar e na relação pedagógica (RAHME e 

MRECH, 2008). 

Para Glat e Pletsch (2004) a Educação Inclusiva, inclusive a educação de 

pessoas com deficiência, compreendida sob a ótica didático-curricular, é aquela que 

possibilita ao aluno com deficiência participar das atividades diárias da classe 
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regular, aprendendo as mesmas coisas que os demais, mesmo que de modos 

distintos, preferencialmente sem discrepância idade e série.  

Glat e Ferreira (2003) acrescentam ainda que cabe ao professor o papel de 

fazer as adaptações necessárias no currículo escolar, sendo que este (o professor) 

é considerado como um agente mediador do processo de ensino e aprendizagem. 

Convém compreendermos que o currículo para uma escola verdadeiramente 

inclusiva, todavia, não se resume somente a adaptações feitas para acomodar os 

alunos com deficiências. A escola inclusiva demanda uma nova forma de 

entendimento curricular, que tem que dar conta da diversidade do seu alunado 

(GOFFREDO, 2004).  

Ferreira (2003), tendo como aporte a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994), considera que a escola inclusiva é aquela que “reconhece e satisfaz as 

necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos [...]”. 

Esta nova maneira de se refletir sobre a escola representa um novo 

paradigma, para o qual ainda não há suficiente experiência acumulada. A escola 

inclusiva é, portanto, uma escola nova, uma instituição que ainda precisa ser criada.  

 

 
Nesse sentido, a universidade, a partir de suas três dimensões constitutivas 
— ensino, pesquisa e extensão — tem uma grande contribuição no 
desenvolvimento e implementação deste processo. A universidade pode (e 
deve) atuar na formação e capacitação de professores e demais agentes 
educacionais, bem como na produção de conhecimento por meio de 
pesquisas e projetos que validem e disseminem ações educativas bem 
sucedidas que atendam a esta nova proposta (GOFFREDO, 2004, s/p). 

 

E mais, 

 

 
[...] os princípios norteadores da educação inclusiva (o direito de todas as 
crianças à educação, o respeito às necessidades, interesses e capacidades 
de aprendizagem de cada criança, o acesso das pessoas com 
necessidades educativas especiais às escolas comuns e a importância de 
uma pedagogia centrada na criança, etc.) exigem dos professores do ensino 
regular conhecimentos específicos sobre os alunos com necessidades 
educacionais especiais, exigem, também, que os professores especialistas 
em diferentes áreas de atuação em Educação Especial tenham formação 
com ênfase não no possível déficit do aluno, mas, fundamentalmente, 
valorizando suas potencialidades e possibilidades. E mais, que os futuros 
especialistas tenham consciência e instrumental teórico que lhes permitam 
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refletir e analisar o contexto escolar em seu conjunto de forma que possam 
contribuir efetivamente (e sintam-se responsáveis por ele) na busca de 
soluções, visando o aprimoramento dos processos de escolarização, 
objetivando uma efetiva diminuição da exclusão escolar. Consideramos que 
todos os professores devem ser levados a assumirem a responsabilidade 
na formação dos propósitos e condições da escolarização de todos os 
alunos (GOFFREDO, 2004, s/p). 

 

 

Assim sendo, quando nos aludirmos aos alunos e às escolas, devemos estar 

alertas para o fato de que os mesmos são identificados por seus papéis sociais e 

não por sua configuração individual isolada de uma contextualização social e 

cultural. “Como papéis sociais e atores culturais, em suas relações recíprocas 

surgem necessidades e respostas condicionadas pelo contorno dinâmico e atuante 

de seu meio ambiente” (MAZZOTTA, 2008, p. 167). 

Com relação ao papel da escola, historicamente construído, compreendemos 

que o mesmo tem sido cada vez mais dissolvido e difuso, tornando-se de complexa 

apreensão, particularmente em relação à educação básica. Já quanto à inclusão 

escolar, “há muitos que a interpretam como ação impraticável. Para tantos outros, 

trata-se de medida a ser imposta a todos, em quaisquer circunstâncias individuais ou 

institucionais” (MAZZOTTA, 2008, p. 167). 

Tradicionalmente alvo de mecanismo e procedimentos de segregação e até 

mesmo de exclusão do sistema escolar, a criança que apresenta alguma diferença, 

como a deficiência, exige ações e medidas efetivas, que vão além da simples defesa 

incondicional, do simples discurso sobre a denominada educação inclusiva (Ibidem).  

Na busca de uma educação que considere a diversidade dos alunos, 

especialmente os com deficiências, podemos observar grande contradição e 

confusão nos diversos posicionamentos teóricos, políticos e ideológicos oficiais, 

além de uma “polarização entre visão estática e visão dinâmica das relações entre o 

educando e a educação escolar” (MAZZOTTA, 2008, p. 168).  

Ainda para esse autor, a visão estática é a que se caracteriza por uma 

correspondência linear entre as supostas condições individuais do aluno e condições 

gerais da escola. 

Já a visão dinâmica se baseia no princípio da não segregação, ou da 

inclusão, proporcionando a melhor concepção da relação concreta entre o educando 
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e a educação escolar, já que permite a organização de situações de ensino e 

aprendizagem mais harmônicas com as necessidades que deverão ser atendidas, 

sejam elas comuns ou especiais (MAZZOTTA, 2008). 

Não podemos nos esquecer de que há situações escolares que podem 

requerer significativas intervenções e recursos diferenciados ou mesmo 

especializados para atender apropriadamente às necessidades educacionais de 

alguns alunos. E, para demandas educacionais escolares muito diferenciadas, das 

que frequentemente se apresentam, são esperadas providências, medidas e 

recursos educacionais escolares diferenciados ou especiais em relação àqueles que 

já se encontram estruturados e disponíveis para utilização. 

Assim, a inclusão se dará com responsabilidade, utilizando diferentes auxílios 

e serviços educacionais, atendendo melhor e de maneira adequada às 

necessidades de todas as crianças. Agindo dessa forma é melhor do que termos a 

atitude de colocar nossas crianças em uma “única, esplêndida e especialíssima 

escola, mas onde todos fiquem sem as competentes respostas às suas 

necessidades básicas de aprendizagem para uma vida digna e feliz” (MAZZOTTA, 

2008, p. 167). 

Indo além, a compreensão de que a educação inclusiva não surgiu ao acaso 

nos permite entender que ela é um produto histórico de um momento e uma 

realidade educacionais contemporâneos. Momento este que demanda de nós o 

abandono de nossos estereótipos, preconceitos e superstições em favor da 

identificação do verdadeiro objeto que está sendo esboçado em seu bojo (MRECH, 

1999):  

 

 
Construir um objeto científico é [...] romper com o senso comum, quer dizer, 
com as representações partilhadas por todos, quer se trate dos simples 
lugares-comuns da existência vulgar,  quer se trate das representações 
oficiais, frequentemente inscritas nas instituições. [...] O pré-construído está 
em toda a parte (BOURDIEU, 1989 apud MRECH, 1999, p.03). 

 

 

Para isto é preciso que nos afastemos da leitura mais imediata, direta e 

imaginária da realidade e do próprio campo da educação e da educação especial, 

uma vez que a contaminação das emoções e sentimentos pode impedir, muitas 
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vezes, que compreendamos porque aquele determinado fenômeno da realidade foi 

recortado para privilegiar a construção de outro paradigma (MRECH, 1999). 

A educação inclusiva, em outro sentido, sugere que a pessoa com deficiência 

não necessite se adaptar aos demais. O que é pretendido é que esse sujeito alcance 

o máximo da sua potencialidade junto com os seus colegas. Com isto, fica garantido 

o direito à singularidade da sua  atuação. Já que, para o paradigma da inclusão não 

são as pessoas com deficiência que têm que se adaptar aos outros, mas os outros 

que tem que aprender a conviver com a diferença, com a deficiência (Ibidem).  

O paradigma da inclusão reconhece ainda em primeiro lugar a peculiaridade 

do sujeito e não a sua deficiência. Do mesmo modo que ele avança mais ao 

apreender que não se encontra no sujeito os rumos do seu processo de 

desenvolvimento, mas no contexto social  onde ele é colocado (MRECH, 1999).  

Para Bueno (1999, p.23), os desafios da educação inclusiva perpassam pela 

formação de professores, mais especificamente os professores da educação 

especial e devem conjugar quatro tipos de necessidades, são elas: 

 

• oferecer formação como docente do ensino fundamental, no que 
tange a formação teórica sólida ou adequada, referente aos diferentes 
processos e procedimentos pedagógicos que envolvam tanto o saber 
quanto o saber fazer; 
• oferecer formação que possibilite analisar, acompanhar e contribuir 
para o aprimoramento dos processos regulares de escolarização, no sentido 
de que possam dar conta das mais diversas diferenças, entre elas as das 
crianças com necessidades educativas especiais; 
• oferecer formação específica sobre as características comuns das 
crianças com necessidades educativas especiais, como expressões 
localizadas das relações contraditórias entre a sociedade em geral e as 
minorias; 
• e oferecer formação sobre as características, necessidades e 
procedimentos pedagógicos específicos a cada uma das necessidades 
educativas especiais, para que estas possam também ser levadas em 
consideração pelos sistemas regulares de ensino e possibilitar o 
atendimento direto à parcela dessa população que, por razões pessoais, 
educacionais ou sociais, não possam ser absorvidas pelo ensino regular. 

  

Ainda sobre os desafios da educação inclusiva, Bueno (1999, p.23-24) aponta 

as seguintes perspectivas: 

 

• a perspectiva de inclusão exige, por um lado, modificações profundas 
nos sistemas de ensino, que não podem se ater às pretensas dificuldades 
das crianças com necessidades educativas especiais, mas que precisam se 
estender aos processos de exclusão da mais variada gama de crianças; 
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• essas modificações não podem ser estabelecidas por decreto, no 
afogadilho das paixões ou de interesses corporativos ou meramente 
eleitorais, mas demandam ousadia, por um lado, e prudência, por outro; 
• uma política efetiva de educação inclusiva deve ser gradativa, 
contínua, sistemática e planejada, na perspectiva de oferecer às crianças 
com necessidades educativas especiais educação de qualidade; 
• a gradatividade e a prudência não podem servir de escudo para a 
manutenção, sem razão, de processos segregados de ensino. 

 

 

Como dito anteriormente, o que importa para a inclusão não é a deficiência, 

mas o sujeito. Stainback et. al (1985) debatem sobre como o sistema educacional 

busca enquadrar, encaixar a pessoa com deficiência sem levar em consideração 

suas necessidades específicas, sejam elas educativas ou não.  

Kunc (1992 apud MRECH, 1999, p.16) aponta para a verdadeira filosofia da 

inclusão:  

 

 
O princípio fundamental da Educação Inclusiva é a valorização da 
diversidade dentro da comunidade humana. Quando a Educação Inclusiva é 
totalmente abraçada, nós abandonamos a ideia de que as crianças devem 
se tornar normais para contribuir para o mundo.  

 

 

Para Mrech (1999) o modelo da inclusão encontra-se conectado, na prática 

pedagógica, à uma Pedagogia da Diversidade, da Diferença e não da Normalidade.  

Ainda para essa autora: 

 

 
1o) O Paradigma da Inclusão não pode ser reduzido apenas à sua vertente 
da Full Inclusion. Ele é muito maior do que isto, apresentando várias sub-
vertentes, mais próximas ou não em relação ao paradigma da Integração.  
2o) A Inclusão não é apenas um produto das leis norteamericanas. Ela é um 
movimento mundial de luta dos deficientes e suas famílias na busca dos 
seus direitos e lugar na sociedade. A legislação de cada país revela apenas 
a amplitude destas discussões.  
4o)  A Inclusão não é colocar crianças deficientes no ensino regular sem 
suporte.  
 5 º)  A inclusão não é um movimento oriundo dos políticos brasileiros atuais 
para cortar verbas e prejudicar mais ainda os professores do ensino regular. 
A Inclusão é um movimento mundial que visa a implantação de uma 
educação menos estigmatizadora para todos.  
6o) A Inclusão é processo, não é estado. Não há um estado de inclusão 
permanente. Toda inclusão é sempre temporária e precisa ser revista 
continuamente para  evitar que os processos e mecanismos de exclusão 
social retornem.   
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7o) A inclusão não surgiu devido a minimização de custos para a Educação 
Especial. Ela é produto de movimentos sociais de luta pelos direitos dos 
deficientes.  
8o) Cumpre ressaltar, no entanto, que a Inclusão tem sido usada, no Brasil, 
com fins políticos espúrios. Com isto serviços de Educação Especial tem 
sido desativados sem que nada tenha sido colocado no lugar.      
9o) A Inclusão não significa que os alunos dos cursos regulares terão o 
mesmo currículo que os alunos do ensino comum. É preciso que os 
professores aprendam a trabalhar com as adaptações curriculares, para 
acompanhar melhor o processo de desenvolvimento de cada aluno seja ele 
deficiente ou não (MRECH, 1999, p.17). 

 

 

O estabelecimento do princípio da educação inclusiva, como nos apontou 

Bueno (1999), não se realizará simplesmente por decreto, por leis, sem que se 

avalie as reais condições que permitam a inclusão gradativa, contínua, sistemática e 

planejada de todas as crianças nos sistemas de ensino.  

 

 
Deve ser gradativa porque é preciso que tanto os sistemas de educação 
especial, como os do ensino regular possam ir se adequando à nova ordem, 
construindo práticas políticas, institucionais e pedagógicas que garantam o 
incremento da qualidade de ensino que envolve não só os alunos com 
necessidades educativas especiais, mas todo o aluno do ensino regular. 
[...]  fica claro que a simples inserção de alunos com necessidades 
educativas especiais, sem qualquer tipo de apoio ou assistência aos 
sistemas regulares de ensino pode redundar em fracasso, na medida em 
que estes apresentam problemas graves de qualidade, expressos pelos 
altos níveis de repetência, de evasão e baixos níveis de aprendizagem." 
(SALVIA, 1991 apud MRECH, 1999, p.19). 

 

 

  Compreendemos, por conseguinte que a educação inclusiva é um processo 

de inclusão de todas as crianças (com deficiência, indígenas, pobres, negras, entre 

outros) em todos os seus graus, da educação infantil ao ensino superior. É através 

da educação inclusiva que se privilegiam os projetos de escola, que apresenta os 

seguintes atributos: 

 
  1. Um direcionamento para a Comunidade - Na escola inclusiva o 
processo educativo é entendido como um processo social, onde todas as 
crianças portadoras de necessidades especiais e de distúrbios de 
aprendizagem  têm o direito à  escolarização o mais próximo possível do 
normal. O alvo a ser alcançado é a integração da criança portadora de 
deficiência na comunidade. 
  2. Vanguarda - Uma escola inclusiva é uma escola líder em relação às 
demais. Ela se apresenta como a vanguarda do processo educacional. O 
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seu objetivo maior é fazer com que a escola atue através de todos os seus 
escalões para possibilitar a integração das crianças que dela fazem parte. 
  3. Altos Padrões - há em relação às escolas inclusivas altas expectativas 
de desempenho por parte de todas as crianças envolvidas. O objetivo é 
fazer com que as crianças atinjam o seu potencial máximo. O processo 
deverá ser dosado às necessidades de cada criança. 
  4. Colaboração e cooperação - há um privilegiamento das relações sociais 
entre todos os participantes da escola, tendo em vista a criação de uma 
rede de auto ajuda. 
  5. Mudando papéis e responsabilidades - A escola inclusiva muda os 
papéis tradicionais dos professores e da equipe técnica da escola. Os 
professores tornam-se mais próximos dos alunos, na captação das suas 
maiores dificuldades. O suporte aos professores da classe comum é 
essencial, para o bom andamento do processo de ensino-aprendizagem. 
  6. Estabelecimento de uma infraestrutura de serviços - gradativamente a 
escola inclusiva irá criando uma rede de suporte para superação das suas 
maiores dificuldades. A escola inclusiva é uma escola integrada à sua 
comunidade. 
  7. Parceria com os pais - os pais são os parceiros essenciais no processo 
de inclusão da criança na escola. 
  8. Ambientes educacionais flexíveis - os ambientes educacionais tem que 
visar o processo de ensino-aprendizagem do aluno. 
  9. Estratégias baseadas em pesquisas - as modificações na escola 
deverão ser introduzidas a partir das discussões com a equipe técnica, os 
alunos , pais e professores. 
  10. Estabelecimento de novas formas de avaliação - os critérios de 
avaliação antigos deverão ser mudados para atender às necessidades dos 
alunos portadores de deficiência. 
  11. Acesso - o acesso físico à escola deverá ser facilitado aos indivíduos 
portadores de deficiência. 
  12. Continuidade no desenvolvimento profissional da equipe técnica - os 
participantes da escola inclusiva deverão procurar dar continuidade aos 
seus estudos, aprofundando-os (MRECH, 1998, s/p). 
 
 

Deste modo, a inclusão escolar, torna-se necessário o envolvimento de todos 

os membros da comunidade escolar no planejamento de ações e programas 

voltados à área. Docentes, discentes, diretores e funcionários apresentam papéis 

peculiares, mas carecem agir conjuntamente para que a educação inclusiva seja 

uma realidade nas escolas. Por outro lado, torna-se primordial que esses agentes 

deem continuidade ao desenvolvimento profissional e ao aprofundamento de 

estudos, propendendo ao progresso do sistema educacional (SANT’ANA, 2005). 

Logo, para que haja a inclusão escolar, segundo Mantoan (1997; 2006), é 

preciso refletir e (re)estruturar o sistema e a organização da Educação convencional, 

que ainda hoje é uma Educação segregadora, a fim de que se atenuem e, quem 

sabe, possam ser eliminados, os obstáculos que impedem que TODOS os 

educandos progridam, tornando o sistema educacional mais justo, coerente, eficaz e 

equânime.  
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Esse entendimento do desempenho escolar e dos planejamentos didáticos, 

de acordo com a concepção inclusiva, sem dúvida, revoluciona o que, 

tradicionalmente, pratica-se nas escolas ainda hoje, pois, como afirma Rodrigues 

(2006, p. 310), “promover a inclusão escolar é criar serviços de qualidade e não 

democratizar carências”. 

Se os espaços escolares fossem realmente inclusivos, concorreriam para 

estimular os educandos em geral a se comportarem ativamente diante dos desafios 

da instituição, abandonando, na medida do possível, os estereótipos, os 

condicionamentos, os preconceitos e a dependência que lhes são típicos (ibidem). 

A proposta de “inclusão” social, econômica, política, cultural e educacional 

deve ser incondicional e, portanto, não admite qualquer forma de segregação, o que 

ainda não acontece. Esta opção de inserção, que tem como meta principal não 

deixar nenhum aluno fora do ensino regular e que este aluno, inserido e não 

integrado neste processo, participe ativamente do mesmo, desde o início da 

escolarização, questiona o papel do meio social no processo interativo de produção 

das incapacidades, porque TODOS têm o direito de desenvolver-se em ambientes 

que não discriminem, mas que procurem lidar e trabalhar com as diferenças, 

respeitando os comprometimentos e as limitações de cada um (MARQUES, 2000). 

Portanto, abraçamos a educação inclusiva não como um deslocamento 

utópico, mas como a realidade possível da sociedade contemporânea. Dessa forma, 

acreditamos, mais do que nunca, na necessidade de manutenção da Educação 

Especial no nosso país. É nela que vamos encontrar “os profissionais para fazer a 

passagem dos professores do ensino regular para a educação inclusiva” (MRECH, 

1999, p.24). 
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PARTE 3 – Percurso do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) 

 

 

Esta parte buscou expor as diretrizes preconizadas pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, bem seus objetivos e princípios e 

quem são as pessoas envolvidas no referido programa. 

 

 

3.1 – Apresentando o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) 

 

 

O programa que apresentamos neste capítulo se denomina de Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e tido com um incentivo e 

valorização da docência e de aprimoramento do processo de formação de docentes 

para a educação básica fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Nesse sentido, o PIBID oferece bolsas para que estudantes de cursos de 

licenciatura desempenhem atividades pedagógicas em escolas públicas de 

educação básica, colaborando para a aproximação entra a universidade e a escola, 

entre a teoria e a prática, buscando proporcionar a melhoria da qualidade da 

educação brasileira.  

O PIBID, pensando nessa aproximação, possui uma dinâmica diferenciada, 

uma vez que, para assegurar os resultados educacionais, os bolsistas são 

orientados por coordenadores de área, os quais são docentes universitários, e por 

supervisores, os quais são docentes das escolas públicas onde o PIBID implementa 

suas atividades. Assim, o “diálogo e a interação entre licenciandos, coordenadores e 

supervisores geram um movimento dinâmico e virtuoso de formação recíproca e 

crescimento contínuo” (BRASIL, 2011, p. 27). 

Primeiramente, o PIBID foi lançado em 2007 com a prioridade de atender as 

áreas de Química, Matemática, Biologia e Física para o ensino médio, com o intuito 
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de suprir a carência a docentes para o ensino médio das referidas disciplinas. 

Porém, os resultados foram tão significativos que a partir de 2009 o programa 

passou a atender toda a educação básica, inclusive a educação do campo, 

quilombolas, indígenas e jovens e adultos. No ano de 2013 criou-se o PIBID 

Diversidade voltado para o aperfeiçoamento da formação inicial de professores para 

o exercício da docência nas escolas indígenas e do campo e concede bolsas 

especificamente a alunos matriculados em cursos de licenciatura nas áreas 

Intercultural Indígena e Educação do Campo. 

Vale ressaltar que o PIBID não é um estágio supervisionado, uma vez que é 

uma proposta extracurricular, por agregar bolsistas desde o primeiro semestre letivo 

e por ter a carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho Nacional de 

Educação. Além de a inserção do licenciado na realidade escolar não ser somente 

de caráter observacional, característica essa peculiar ao estágio. 

 

 

3.2 – Pessoas envolvidas (bolsistas) 

 

 

Para melhor compreendermos as pessoas envolvidas no programa, segue 

abaixo uma figura que ilustra a dinâmica dos mesmos no PIBID. 
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        Figura 6 –  Bolsistas do PIBID 
         Fonte: BRASIL (2011, p.29) 
 

 

O Coordenador Institucional é o professor do curso de licenciatura que 

coordena o projeto PIBID na Instituição de Ensino Superior (IES), ou seja, ele é o 

coordenador geral e possui as seguintes atribuições: 

 

 
I. responder pela coordenação geral do PIBID perante as instâncias 
superiores da Instituição, da Secretaria de Educação e da CAPES; 
II. garantir e acompanhar o planejamento, a organização e execução das 
atividades previstas no projeto, quer as de natureza coletiva quer aquelas 
executadas na esfera dos diferentes subprojetos; 
III. negociar com as autoridades da rede pública a participação das escolas 
no PIBID; 
IV. selecionar os Coordenadores de Área; 
V. identificar as escolas públicas onde os alunos desenvolverão suas 
atividades; 
VI. elaborar e encaminhar à CAPES relatório das atividades desenvolvidas 
no âmbito do projeto institucional, em atendimento ao estabelecido por esta 
Norma; 
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VII. articular docentes de diferentes áreas, visando ao desenvolvimento de 
atividades integradas na escola conveniada e a promoção da formação 
interdisciplinar; 
VIII. responsabilizar-se pelo cadastramento completo dos alunos, dos 
coordenadores (inclusive o seu) e Supervisores vinculados ao projeto, 
conforme orientação, mantendo esse cadastro atualizado junto à CAPES; 
IX. homologar mensalmente o pagamento dos bolsistas de acordo com 
cronograma estabelecido pela CAPES; 
X. informar à CAPES toda e qualquer substituição, inclusão ou desistência 
de Coordenadores de Área e Supervisores, bem como de bolsistas de 
iniciação à docência vinculados ao projeto sob sua coordenação; 
XI. elaborar relatórios sobre o projeto, bem como sobre a participação dos 
Coordenadores de Área e Supervisores, repassando-os anualmente à 
CAPES; 
XII. garantir a capacitação dos Coordenadores de Área e dos Supervisores 
nas normas e procedimentos do PIBID; 
XIII. realizar o acompanhamento técnico-pedagógico do projeto; 
XIV. comunicar imediatamente à CAPES qualquer alteração relativa à 
descontinuidade do plano de trabalho ou do projeto; 
XV. participar de seminários e encontros do PIBID promovidos pela CAPES, 
realizando todas as atividades previstas, tanto presenciais quanto a 
distância, se convocado; 
XVI. promover reuniões e encontros entre os bolsistas, garantindo a 
participação de todos, inclusive de diretores e de outros professores das 
escolas da rede pública e representantes das secretarias de educação, 
quando couber; 
XVII. enviar à CAPES documentos de acompanhamento das atividades dos 
bolsistas de iniciação à docência sob sua orientação, sempre que forem 
solicitados (PORTARIA 260, 2010, p.8). 

 

 

 O Coordenador de gestão de processos educacionais é o docente da 

licenciatura que possui as mesmas atribuições do coordenador institucional e o 

auxilia, ou seja, de acordo com a portaria indicada acima, sua função é: “i. apoiar o 

coordenador institucional no desenvolvimento do projeto” (p.8). 

Já o Licenciando são estudantes de licenciatura de diversas áreas abrangidas 

pelos subprojetos e integram o projeto institucional. Cabe aos estudantes as 

seguinte funções: 

 

 

I. dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 30 (trinta) horas 
mensais, às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes 
regulares; 
II. executar o plano de atividades aprovado; 
III. manter atitudes de solidariedade e respeito a toda a comunidade escolar 
e atuar de forma responsável em relação ao meio ambiente; 
IV. assinar Termo de Compromisso obrigando-se a cumprir as metas 
pactuadas pela IES no projeto e a devolver à CAPES eventuais benefícios 
recebidos indevidamente; 
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V. apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, 
divulgando-os na Instituição onde estuda e na escola onde exerceu as 
atividades, em eventos de iniciação à docência promovidos pela Instituição 
e em ambiente virtual do PIBID organizado pela CAPES (PORTARIA 260, 
2010, p.7). 

 

O Coordenador de área são professores dos cursos de licenciatura que 

coordenam os subprojetos específicos e possuem como atribuições: 

 

 

I. responder pela coordenação geral do subprojeto de área perante a 
coordenação institucional; 
II. fazer um diagnóstico da situação de sua área de conhecimento na rede 
pública do estado e município; 
III. garantir, acompanhar e registrar o planejamento, a organização e a 
execução das atividades previstas no subprojeto; 
IV. constituir e participar de comissões de seleção de bolsistas de iniciação 
à docência e de Supervisores para atuarem no subprojeto; 
V. orientar e acompanhar a atuação dos bolsistas de iniciação à docência, 
inclusive a frequência às atividades e atuar conjuntamente com os 
Supervisores das escolas envolvidas, sempre no âmbito do subprojeto que 
coordena; 
VI. apresentar ao Coordenador Institucional relatório anual contendo 
descrições, análise e avaliação do desenvolvimento do subprojeto que 
coordena; 
VII. manter o Coordenador Institucional informado de toda e qualquer 
substituição, inclusão ou desistência de Supervisores, bem como de 
bolsistas de iniciação à docência de sua área; 
VIII. elaborar relatórios sobre o subprojeto, informando sobre a participação 
dos Supervisores, repassando-os ao Coordenador Institucional do projeto; 
IX. garantir a capacitação dos Supervisores nas normas e nos 
procedimentos do PIBID bem como sua participação em eventos e em 
atividades de formação dos futuros docentes, assegurando-lhes 
oportunidades de desenvolvimento profissional; 
X. realizar o acompanhamento técnico-pedagógico do subprojeto sob sua 
coordenação; 
XI. participar de reuniões e seminários locais e regionais do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), realizando todas as 
atividades previstas, tanto presenciais quanto a distância, quando 
convocados; 
XII. enviar ao Coordenador Institucional do projeto documentos de 
acompanhamento das atividades dos bolsistas de iniciação à docência sob 
sua orientação, sempre que solicitado (PORTARIA 260, 2010, p.8-9). 

 

 

Para finalizar, os supervisores são professores de escolas públicas de 

educação básica que supervisionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas 

da licenciatura, os licenciandos, que atuarão como bolsistas de iniciação à docência. 

Cabe aos supervisores: 
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I. informar ao Coordenador de Área alterações cadastrais e eventuais 
mudanças nas condições que lhe garantiram inscrição e permanência no 
PIBID; 
II. controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, 
repassando essas informações ao Coordenador de Área do Programa; 
III. acompanhar as atividades presenciais dos bolsistas de iniciação à 
docência sob sua orientação, em conformidade com o PIBID; 
IV. participar de seminários regionais do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência - PIBID, realizando as atividades previstas, tanto 
presenciais quanto a distância; 
V. manter a direção e os demais integrantes da escola informados sobre a 
atuação e boas práticas pedagógicas geradas pelos bolsistas; 
VI. elaborar e enviar ao Coordenador de Área documentos de 
acompanhamento das atividades dos bolsistas de iniciação à docência sob 
sua orientação, sempre que solicitado (PORTARIA 260, 2010, p.9-10).   

 

 

 Desta forma, é realizado um trabalho em conjunto para que o programa não 

só funcione, como também viabilize um diálogo entre Universidade e Escola. 

 

 

3.3 – Os Objetivos e Princípios do PIBID 

 

 

 O PIBID tem os seguintes objetivos, de acordo com a CAPES: 

 

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; 
II - contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; 
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 
cursos de licenciatura (BRASIL, 2011, p.31). 
. 
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Já sobre os princípios, esta agência de fomento (CAPES) utiliza-se dos 

pressupostos preconizados por Nóvoa (2009) para estabelecer subsídios sobre os 

quais se constrói o PIBID e sobre os quais se constrói a formação e o 

desenvolvimento profissional de professores. 

De tal modo, os princípios são: 

 

1. formação de professores referenciada no trabalho na escola e na 
vivência de casos concretos; 
2. formação de professores realizada com a combinação do 
conhecimento teórico e metodológico dos professores das instituições de 
ensino superior e o conhecimento prático e vivencial dos professores das 
escolas públicas; 
3. formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano da 
escola e à investigação e à pesquisa que levam à resolução de situações e 
à inovação na educação; 
4. formação de professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, 
realçando a responsabilidade social da profissão (BRASIL, 2011, p.30). 

 

 

3.4 –  O PIBID em números 

 

 

 O Relatório Final de Gestão da CAPES (BRASIL, 2011) nos fornece dados 

que nos permitem compreender as áreas de atuação e de abrangência do PIBID. De 

acordo com esse documento, temos um total de 146 instituições participando do 

referido programa, divididas da seguinte forma: 

 

PIBID 

N NE CO SE S TOTAL 

15 39 10 45 38 146 
Fonte: BRASIL (2011, p.148) 

 

 Assim, no norte temos as seguintes instituições participantes: 
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Região UF Natureza 
Jurídica 

IES - PIBID Sigla 

NORTE     15 

N AC Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE  UFAC 

N AM Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  

IFAM 

N AM Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  UFAM 

N AM Estadual UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS  

UEA 

N AP Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  UNIFAP 

N PA Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ  

IFPA 

N PA Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO 
PARÁ  

UFOPA 

N PA Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  UFPA 

N PA Estadual UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ  UEPA 

N RO Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA  

IFRO 

N RO Federal FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDÔNIA  

UNIR 

N RR Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  UNIR 

N RR Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA  UERR 

N TO Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS  IFTO 

N TO Federal FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS  

UFT 

Fonte: BRASIL (2011, p.148) 

 

 Já no nordeste, as seguintes: 

 

NORDESTE     39 

NE AL Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS  

IFAL 

NE AL Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  UFAL 

NE BA Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  

IFBA 

NE BA Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  IFBAIANO 

NE BA Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  UFBA 

NE BA Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RECÔNCAVO DA BAHIA  UFRB 

NE BA Federal 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
VALE DO SÃO FRANCISCO  UNIVASF 
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NE BA Estadual 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 
SANTANA  UEFS 

NE BA Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE 
DA BAHIA  

UESB 

NE BA Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA 
CRUZ  

UESC 

NE BA Estadual UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA  UNEB 

NE BA Privada FACULDADE SANTO ANTONIO  FSA 

NE CE Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  

IFCE 

NE CE Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  UFC 

NE CE Federal 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA  

UNILAB 

NE CE Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  UECE 

NE CE Estadual UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI  URCA 

NE CE Estadual 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO 
ACARAÚ  UVA-CE 

NE MA Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  UFMA 

NE PB Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA  IFPB 

NE PB Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 
GRANDE  UFCG 

NE PB Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  UFPB 

NE PB Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA  UEPB 

NE PE Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
PERNAMBUCO  

IFPE 

NE PE Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 
PERNAMBUCANO 

IFSertãoPE 

NE PE Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO  

UFPE 

NE PE Federal UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO  

UFRPE 

NE PE Estadual UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  UPE 

NE PE Municipal CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE 
ARCOVERDE  

CESA 

NE PE Municipal CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE 
SÃO FRANCISCO  

CESVASF 

NE PI Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  

IFPI 

NE PI Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  UFPI 

NE PI Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ  UESPI 



78 

 

NE RN Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE  

IFRN 

NE RN Federal UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
SEMI-ÁRIDO  

UFERSA 

NE RN Estadual UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE  

UERN 

NE RN Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE  

UFRN 

NE SE Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  IFS 

NE SE Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  UFS 
Fonte: BRASIL (2011, p.148-149) 

 

 Com uma participação menor, entretanto não menos significativa, temos a 

região centro oeste: 

 

CENTRO-OESTE   10 

CO DF Federal UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  UNB 

CO GO Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA GOIANO  

IF 
Goiano 

CO GO Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE GOIÁS  

IFG 

CO GO Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  UFG 

CO GO Privada PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS  PUC/GO 

CO MS Federal 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
GRANDE DOURADOS  UFGD 

CO MS Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO 
SUL  

UFMS 

CO MS Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO 
DO SUL  

UEMS 

CO MT Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO  UFMT 

CO MT Estadual UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  UNEMAT 
Fonte: BRASIL (2011, p.149) 

 

 

 Na região sudeste, as instituições que participam do PIBID são: 

 

SUDESTE     45 

SE ES Federal INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, IFES 
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO 
SANTO  

SE MG Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE 
MINAS GERAIS  

IF SUL DE 
MINAS 

SE MG Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 
GERAIS  

IFMG 

SE MG Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE 
MINAS GERAIS  

IFNMG 

SE MG Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE 
MINAS GERAIS  

IFSEMG 

SE MG Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO 
MINEIRO 

IFTM 

SE MG Estadual 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS UEMG 

SE ES Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO  UFES 

SE MG Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 
FORA  

UFJF 

SE MG Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS  UFLA 

SE MG Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS  

UFMG 

SE MG Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO  

UFOP 

SE MG Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO 
DEL REI  

UFSJ 

SE MG Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO 
MINEIRO  

UFTM 

SE MG Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA  UFU 

SE MG Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  UFV 

SE MG Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 
JEQUITINHONHA E MUCURI  UFVJM 

SE MG Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS  UNIFAL-MG 

SE MG Estadual 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES 
CLAROS  UNIMONTES 

SE MG Privada 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS  PUC/MG 

SE MG Privada UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE  UNIVALE 

SE RJ Federal 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA  

CEFET/RJ 
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SE RJ Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE 
JANEIRO  

IFRJ 

SE RJ Federal UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  UFF 

SE RJ Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO  UFRJ 

SE RJ Federal UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 
DE JANEIRO  

UFRRJ 

SE RJ Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO  

UNIRIO 

SE RJ Estadual INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
PROFESSOR ALDO MUYLAERT  

ISEPAM 

SE RJ Estadual 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE DARCY RIBEIRO  UENF 

SE RJ Estadual 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  UERJ 

SE SP Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO  IFSP 

SE SP Federal 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC  UFABC 

SE SP Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
CARLOS  

UFSCAR 

SE SP Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  UNICAMP 

SE  SP Estadual UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  USP 

SE SP Estadual 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO  UNESP 

SE SP Municipal CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA  UNI-FACEF 

SE SP Municipal UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  UNITAU 

SE SP Municipal 
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO 
CAETANO DO SUL  USCS 

SE SP Privada 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
CAMPINAS  PUC/CAMP 

SE SP Privada PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SÃO PAULO  

PUC/SP 

SE SP Privada CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE 
SÃO PAULO  

UNASP 

SE SP Privada CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
VOTUPORANGA  

UNIFEV 

SE SP Privada UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA  UNIVAP 

SE SP Privada UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO  USF 
Fonte: BRASIL (2011, p.150-151) 
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 E, para finalizar, a região sul conta com as seguintes instituições cadastradas 

no programa: 

 

 

SUL       38 

S PR Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  UFPR 

S PR Federal UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL 
DO PARANÁ  

UTFPR 

S PR Estadual FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ  

FAFIPA 

S PR Estadual FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA 
CIÊNCIAS LETRAS UNIÃO DA VITÓRIA  

FAFIUV 

S PR Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  UEM 

S PR Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 
GROSSA  

UEPG 

S PR Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA  UEL 

S PR Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO 
OESTE  

UNICENTRO 

S PR Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE 
DO PARANÁ  

UNIOESTE 

S PR Privada 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PARANÁ  PUC/PR 

S SC Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 
CATARINA  

IF-SC 

S SC Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA 
SUL  UFFS 

S SC Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA  

UFSC 

S SC Estadual FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  

UDESC 

S SC Municipal UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU  

FURB 

S SC Privada UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA 
CATARINA  

UNISUL 

S SC Privada UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  UNIVALI 

S SC Privada UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA 
REGIÃO DE CHAPECÓ  

UNOCHAPECÓ 

S SC Privada 
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA 
CATARINA  UNOESC 

S RS Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA  IFFarroupilha 

S RS Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO IFRS 
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GRANDE DO SUL  

S RS Federal 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-
GRANDENSE  

IFSul 

S RS Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE  FURG 

S RS Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  UFPEL 

S RS Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL  UFRGS 

S RS Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA  UFSM 

S RS Federal 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PAMPA - UNIPAMPA  UNIPAMPA 

S RS Estadual UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO SUL  

UERGS 

S RS Privada UNIVERSIDADE FEEVALE  FEEVALE 

S RS Privada FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO  FACOS 

S RS Privada 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO RIO GRANDE DO SUL  PUC/RS 

S RS Privada UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA  UNICRUZ 

S RS Privada CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO  UNIFRA 

S RS Privada UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL  UNISC 

S RS Privada 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS 
SINOS  UNISINOS 

S RS Privada CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES  UNIVATES 

S RS Privada UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO  UPF 

S RS Privada UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA 
DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES  

URI 

Fonte: BRASIL (2011, p.151-152) 

 

 Ainda em relação aos números do PIBID, foram concedidas até dezembro de 

2012, 40.092 bolsas de iniciação à docência (estudantes de licenciatura), 6.177 

bolsas de supervisão (professores da educação básica), 2.498 bolsas de 

coordenação de área (professores da educação superior responsáveis pelo 

subprojeto nas IES), 288 bolsas de coordenação institucional (professores da 

educação superior responsáveis pelos programas na IES) e 266 bolsas de 

coordenação de área de gestão (professores da educação superior responsáveis por 

auxiliar os coordenadores institucionais nas IES), sendo no total 49.321 bolsas 

concedidas, ou seja, 49.321 participantes no programa. A seguir, uma tabela 

explicativa: 
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Tipo de Bolsa / Participação no PIBID Total 
Iniciação à Docência / Estudantes de 

Licenciatura 
40.092 

Supervisão / Professores da Educação 
Básica 

6.177 

Coordenação de Área / Professores IES 
responsáveis pelo subprojeto 

2.498 

Coordenação Institucional / Professores 
IES responsáveis pelo programa 

288 

Coordenação de Área de Gestão/ 
Professores IES auxiliares dos 
Coordenadores Institucionais  

266 

Total 49.321 
Fonte: Campo de Pesquisa da Autora 
 

 Para finalizar, temos as seguintes áreas de atuação abrangidas pelo 

programa (BRASIL, 2011):  

• Matemática (3.620 participantes) 

• Pedagogia (3.080 participantes) 

• Ciências Bilógicas (2.716 participantes) 

• Química (2.688 participantes) 

• Literatura/Língua Vernácula (2.499 participantes) 

• Física (2.291 participantes) 

• Geografia (1.193 participantes) 

• Literatura/Língua Estrangeira (1.172 participantes) 

• História (1.094 participantes) 

• Ciências da Natureza (1.079 participantes) 

• Filosofia (900 participantes) 

• Ciências Sociais (772 participantes) 

• Educação Física (766 participantes) 

• Ciências Físicas (445 participantes) 

• Professor das Séries Finais (414 participantes) 

• Música (298 participantes) 

• Artes (278 participantes) 

• Humanidades (268 participantes) 



84 

 

• Ciência da Computação (262 participantes) 

• Ciência da Terra (256 participantes) 

• Artes Visuais (233 participantes) 

• Teatro – Artes Cênicas (124 participantes) 

• Interdisciplinar (100 participantes) 

• Dança (48 participantes) 

• Psicologia (27 participantes) 

• Multidisciplinar (23 participantes) 

• Intercultural (20 participantes) 

• Enfermagem (17 participantes) 

• Teologia (122 participantes) 

 

 

3.5 – Os Impactos do PIBID  

 

 

 Apresentaremos, a seguir, de acordo com o Relatório CAPES (2009/2011), os 

principais impactos do PIBID segundo a visão das pessoas envolvidas. 

 

1) Os impactos do PIBID sob o olhar dos bolsistas de iniciação à docência: 

 

a) formação contextualizada e comprometida com o alcance de resultados 
educacionais; 

b) melhoria no desempenho acadêmico; 
c) descoberta do espaço de autonomia que o professor tem na escola; 
d) adoção de atitudes inovadoras e criativas; 
e) definição pelo exercício do magistério por parte de alunos que fizeram 

licenciatura como opção secundária; 
f) aprovação de ex-bolsistas em concursos públicos, em cursos de 

especialização e em mestrados; 
g) contratação de ex-bolsistas pela direção das escolas onde atuaram; 
h) produção de jogos didáticos, apostilas, objetos de aprendizagem e outros 

produtos educacionais; 
i) crescente participação de trabalhos de bolsistas do PIBID em eventos 

acadêmicos e científicos no país e no exterior; 
j) adoção de linguagens e tecnologias da informação e da comunicação no 

cotidiano da escola e da própria formação (uso de ferramentas como 
Google Maps, abertura de laboratórios de Ciências e Informática então 
fechados nas escolas, etc.) (BRASIL, 2011, p.39). 
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2) Os impactos do PIBID sob o olhar dos supervisores: 

 

a) motivação e oportunidade de formação continuada e de 
desenvolvimento profissional; 
b) incentivo à continuidade de estudos: matrícula de supervisores em 
cursos de especialização, mestrado profissional e outros; 
c) elevação da autoestima e reconhecimento entre os pares; 
d) diálogo com as instituições formadoras; 
e) renovação da prática pedagógica no cotidiano das escolas (BRASIL, 
2011, p.40). 

 

 

3) Os impactos do PIBID sob o olhar dos coordenadores de área: 

 

a) motivação e oportunidade de formação continuada  e de 
desenvolvimento profissional; 
b) elevação da autoestima e reconhecimento entre os pares; 
c) diálogo com as escolas onde os futuros professores trabalharão; 
d) adoção de novas linguagens e tecnologias da informação e da 
comunicação e incentivo à inovação na formação de professores; 
e) produção, publicação e apresentação de artigos científicos sobre 
formação de professores (BRASIL, 2011, p.39). 

 

 

4 ) Os impactos do PIBID sob o olhar das escolas públicas participantes: 

 

 

a) incentivo à mudança e à inovação; 
b) elevação do desempenho dos alunos e motivação dos professores; 
c) bolsistas PIBID como inspiração para alunos das escolas públicas 
que buscam cursos superiores que não estavam em seu projeto de vida; 
d) apoio a vestibulandos e preparação para o ENEM; 
e) uso, renovação e adequação de laboratórios de Física, Ciências, 
Química, Informática; 
f) revitalização de bibliotecas; 
g) feiras de ciências, mostras de literatura e outras (BRASIL, 2011, 
p.40). 

 

 

5 ) Os impactos do PIBID sob o olhar das licenciaturas: 
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h) diminuição da evasão e aumento da procura pelos cursos de 
licenciatura;  
i) integração entre teoria e prática, ação e reflexão;  
j) aproximação entre instituições de ensino superior – IESs e escolas 
públicas de educação básica; 
k) valorização das licenciaturas na comunidade acadêmica e científica; 
l) articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
m) revisão de currículos das licenciaturas; 
n) inserção de novas metodologias e tecnologias educacionais na 
formação de docentes; 
o) sinergia com o Prodocência, Observatório da Educação, Parfor e 
outros programas que valorizam a formação e o exercício da docência; 
p) realização de eventos interdisciplinares para aprimoramento das 
licenciaturas; 
q) realização de eventos entre PIBIDs, envolvendo instituições do 
estado, região, áreas  afins (BRASIL, 2011, p.39). 

 

 

Um outro impacto que podemos citar, além desses citados, é que 

recentemente, em 04 de abril de 2013, foi estabelecida uma nova lei (12796/13) que 

modifica a lei 9394/96 e que dispõe sobre a formação dos profissionais de 

educação. Entre as principais modificações destacam-se: 

 

 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal. 

 

§ 4º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação 
de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública.  
 
 
§ 5o  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 
formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica 
pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, 
nas instituições de educação superior.  
 
 
§ 6o  O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame 
nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para 
o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o 
Conselho Nacional de Educação - CNE.  
 

 



87 

 

Art. 62-A.  A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 
far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível 
médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.  
 
 
Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a 
que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação 
básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos 
superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.  

 

 

Neste sentido, podemos constatar que esta é uma política de formação de 

professores com vistas a ampliar o financiamento de ações que visem à melhoria da 

formação inicial de professores. Tal iniciativa parece-nos evidenciar a necessidade 

de professores em nosso país e como maneira de assegurar a continuidade de 

escolha por esta profissão, a CAPES e o MEC, disponibilizam bolsas para os 

licenciandos ao longo da graduação por meio deste programa. 

O PIBID, sem dúvida, também constitui uma das grandes apostas para o  

fortalecimento da formação inicial, levando-se em conta as articulações entre os 

saberes disciplinares e curriculares e aqueles vivenciados pela prática escolar.  

Por fim, é possível dizer que o PIBID é um estímulo à formação continuada de 

professores, uma vez que possibilita a troca de experiências com profissionais da 

área e também a inserção de práticas pedagógicas, respeitando o contexto 

educacional. Assim, podemos dizer que este programa possibilita a interlocução 

entre a universidade e a escola da educação básica, representados nas figuras do 

professor em exercício e os licenciandos, auxiliando ambos a enriquecerem sua 

prática (PAREDES, 2012). 
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PARTE 4 – Percurso Metodológico 

 

 

Nesta parte esclarecemos a natureza e o método utilizados nesta pesquisa, 

bem como os instrumentos, a população e amostra estudada, os procedimentos 

para coleta dos dados e os métodos de análise e tratamento dos resultados. 

Apresentamos também o projeto institucional do PIBID da UEMG e o subprojeto do 

PIBID da UEMG em Pedagogia da unidade de Barbacena/MG. 

 

 

4.1 – Metodologia  

 

1. Natureza e método 

 

A pesquisa descritiva de cunho qualitativo, dentre as várias formas de se 

realizar pesquisas, tem se configurado num dos mais apropriados métodos para se 

alcançar os objetivos propostos por este estudo. 

Para Triviños (1987), a pesquisa descritiva objetiva o conhecimento da 

comunidade, seus traços característicos, seus agentes e seus problemas. Este tipo 

de estudo exige do pesquisador uma série de informações sobre o que deseja 

pesquisar, uma vez que pretende descrever com precisão os fatos e fenômenos de 

uma determinada realidade. Assim sendo, este tipo de pesquisa tem a finalidade de 

fornecer o conhecimento aprofundado de uma realidade previamente delimitada, 

permitindo e formulando hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas.  

Por outro lado, a pesquisa é considerada de natureza qualitativa quando se 

utiliza estudos de caso, etnografia ou narrativas (THOMAS e NELSON, 2002), do 

qual se originam dados qualitativos, tais como um universo de significações, 

motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, que não podem ser contidos em 

números. Por serem considerados qualitativos, necessitam de um referencial de 

coleta e interpretação de dados de outra natureza que não numérica. 

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 147), a pesquisa 

qualitativa é um tipo de investigação difícil, por não apresentar normas específicas:  
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[...] os construtivistas sociais defendem um mínimo de estruturação prévia, 
considerando que o foco da pesquisa, bem como as categorias teóricas e o 
próprio design só deverão ser definidos no decorrer do processo de 
investigação. 
 
 

Chizzotti (2006, p. 79) afirma que pesquisadores os quais utilizam essa 

natureza de pesquisa se opõem a um padrão único de pesquisa para todas as 

ciências. Defende a avaliação de aspectos específicos de cada dado, levando em 

consideração o contexto em que se inserem: 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito–observador é 
parte integrante do processo do conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo–lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações (IBIDEM, p. 79) 
 
 

Destarte, face ao tipo de informações necessárias para se cumprirem os 

objetivos propostos, optamos por um estudo de abordagem qualitativa, realizado sob 

a forma de pesquisa descritiva, utilizando como instrumentos a entrevista 

estruturada e a observação, bem como adotando-se o estudo aprofundado de 

referenciais teóricos e bibliografias relativas ao tema sugerido. 

 

2. Instrumentos 

 

 Para Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (1998), a entrevista é um tipo de 

instrumento extremamente valorizado e apreciado pelas pesquisas qualitativas e, 

por isso, a utilizamos neste estudo.   

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a entrevista é uma conversa 

intencional, normalmente entre dois, contudo pode envolver mais pessoas. Ela é 

conduzida por uma dessas pessoas, com o intuito de obter informações sobre a 

outra ou as outras envolvidas.  
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Portanto, nesta pesquisa, a entrevista foi constituída por perguntas abertas e 

fechadas (Apêndice A), buscando identificar informações pessoais e informações 

que nos levassem a refletir acerca das ações e tensões estabelecidas pelas 

bolsistas do PIBID e as escolas em que atuam. Tal entrevista foi aplicada para as 10 

bolsistas participantes do PIBID e para as 2 supervisoras responsáveis por essas 

alunas nas referidas escolas. 

Em um primeiro momento, foram coletadas as seguintes informações das 

bolsistas: faixa etária, estado civil, filhos (se os possui ou não), ocupação (trabalho), 

nível de escolaridade. Em um segundo momento, foram registradas informações 

acerca das representações das ações e tensões estabelecidas no ambiente escolar. 

Para finalizar, utilizou-se também a pesquisa bibliográfica que foi realizada 

através de pesquisas em artigos científicos e sites de internet sobre o tema proposto 

neste trabalho. 

 

3. População e Amostra 

  

 A população pesquisada foi a de bolsistas do PIBID e de professores da 

educação básica. Já a amostra foi composta por 10 alunas bolsistas do PIBID 

regularmente matriculadas no curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação 

Dona Itália Franco – UEMG/Barbacena e 2 professoras da educação básica que são 

supervisoras do PIBID no curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação 

Dona Itália Franco – UEMG/Barbacena. 

 

 

4.2 – O Projeto Institucional da UEMG  

 

 

A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG -, instituição multicampi, 

possui sede na cidade Belo Horizonte, onde está localizada a Reitoria. No total, 

compreende 10 (dez) Unidades Universitárias, sendo 5 (cinco) localizadas em BH, 

constituindo o Campus BH, e as demais em outras cidades do Estado. São elas: 

Campus BH - Escola Guignard, Escola de Música – ESMU, Escola de Design e 
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Faculdade de Educação e Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves – FaPP, 

Instituto de Educação Superior Dona Itália Franco (cidade de Barbacena), Frutal, 

Faculdade de Engenharia de João Monlevade – FaEnge (cidade de João 

Monlevade), Ubá, Leopoldina e um Curso Fora de Sede – de Pedagogia, vinculado à 

Faculdade de Educação – na cidade de Poços de Caldas.  

 

1. Subprojetos integrantes 

 

O Projeto Institucional da UEMG intitulado “AS LICENCIATURAS DA UEMG E 

A EDUCAÇÃO BÁSICA: construindo saberes e práticas docentes”, conta com a 

participação de 12 (doze) cursos de licenciatura em diferentes áreas de 

conhecimento. Tal proposta apresenta como objetivo principal proporcionar a 

formação dos estudantes de licenciatura da UEMG enlaçada com o exercício da 

docência no âmbito da Educação Básica. Portanto, das 10 Unidades que constituem 

a UEMG, 8 (oito) delas participam do PIBID/UEMG, por possuírem cursos de 

licenciaturas, quais sejam:  

- Campus BH - Escola Guignard: Licenciatura em Educação Artística; Escola de 

Música – ESMU: 2 (duas) Licenciaturas em Música – Habilitação em Educação 

Musical e Habilitação em Instrumento ou Canto; Escola de Design: Licenciatura em 

Artes Visuais e Faculdade de Educação – Licenciatura em Pedagogia (também com 

o Curso Fora de Sede em Poços de Caldas);  

- Barbacena - Instituto de Educação Superior Dona Itália Franco: Licenciaturas em 

Pedagogia e Ciências Sociais;  

- Frutal – Licenciatura em Geografia;  

- Ubá – Licenciaturas em Ciências Biológicas e Química; 

- Leopoldina – Licenciatura em Pedagogia.  

 

2. Número de bolsistas envolvidos 

 

Para o desenvolvimento do PIBID/UEMG contamos com a participação de 10 

(dez) alunos bolsistas em 10 subprojetos propostos e 5 (cinco) alunos para 

participação em 2 (dois), num total de 110 (cento e dez) alunos bolsistas. Quanto ao 
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número de professores supervisores, propõe-se 1 (um) professor supervisor para 

cada grupo de 5 (cinco) alunos bolsistas, totalizando 55 professores supervisores. 

Contamos também com 1 coordenadora institucional, 1 coordenadora de área de 

gestão e 12 coordenadores de área. Vale ressaltar que a carga horária mensal 

proposta é de 40h (quarenta horas) para dedicação às atividades desenvolvidas no 

subprojeto.  

 

3. Período de abrangência 

 

O Projeto Institucional da UEMG foi proposto para abranger o período de 

agosto de 2012 a dezembro de 2013. 

 

4. Ações gerais previstas  

 

• Realização de encontro inicial – em cada Unidade da UEMG – com os todos 

os envolvidos nos subprojetos e que constituem as Equipes PIBID/UEMG 

(Coordenação Institucional, Coordenação de Área de Gestão de Processos 

de Gestão de Processos Educacionais, Coordenadores de Área, Professores 

Supervisores e Licenciandos);  

• Levantamento de informações sobre as escolas participantes no que se refere 

à estrutura física, corpos docente e discente, Projeto Político-Pedagógico, 

cotidiano escolar, projetos realizados na escola e verificação de demandas;  

• Organização das informações coletadas nas escolas e reorganização, se 

necessário, de informações constantes nos subprojetos, bem de inserção e 

reestruturação de ações propostas, se pertinente;  

• Elaboração de cronogramas de atividades, conforme contexto da escola;  

• Reuniões periódicas com a participação dos Alunos Bolsistas, Professores 

Supervisores e Coordenadores de Área para estudos, planejamento e 

avaliação das atividades desenvolvidas nos subprojetos;  

• Participação na dinâmica das escolas envolvidas, como reuniões pedagógicas 

de planejamento, de pais, de professores, conselhos de classe (etc.);  
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• Participação em eventos científicos – nacionais, regionais e locais - nas áreas 

de conhecimento contempladas nos subprojetos e que venham a enriquecer o 

processo de formação do grupo envolvido;  

• Elaboração de relatórios parciais e final;  

• Realização de seminários semestrais das “Equipes PIBID/UEMG‟, para 

socialização, avaliação e planejamento das atividades, com participação das 

Unidades participantes do Projeto;  

• Avaliação semestral das atividades desenvolvidas nos subprojetos;  

• Realização de leituras, estudos, discussões e reflexões teóricas sobre os 

temas emergentes no decorrer da realização do Projeto;  

• Desenvolvimento de atividades nos espaços da Universidade - visitas dos 

alunos e professores das escolas participantes aos laboratórios dos cursos, 

salas de aulas, projetos, entre outros;  

• Articulação entre ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Universidade e 

escolas participantes;  

• Participação tanto de professores da Escola Básica, quanto dos estudantes 

da UEMG no Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG divulgando o 

trabalho desenvolvido;  

• Encontro anual com todos da Equipe PIBID/UEMG e aberto à comunidade 

acadêmica e demais envolvidos nas escolas participantes, bem como a 

outras IES participantes do PIBID no Estado de MG, para socialização das 

ações realizadas no Projeto;  

• Visitas a espaços culturais, fundação zoobotânica, parques, projetos sociais, 

laboratórios;  

• Realização de minicursos e oficinas, palestras, conferências, estudos, nos 

espaços da Universidade e nas escolas participantes, com a participação de 

docentes dos cursos de licenciatura envolvidos, grupos de pesquisa e 

projetos extensionistas desenvolvidos nas Unidades da UEMG;  

• Desenvolvimento de estratégias de ensino para realização junto a alunos e 

professores envolvidos;  

• Registro, divulgação e publicação dos resultados alcançados na realização do 

PIBID/UEMG.  
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5. Ações específicas previstas  

 

• Desenvolvimento de monitorias, tutorias e apoio didático pedagógico aos 

alunos das escolas participantes;  

• Elaboração de atividades didático-pedagógicas, como oficinas, aulas práticas, 

minicursos e atividades lúdicas para realização com os alunos das escolas 

envolvidas;  

• Realização do Seminário “Uma Conversa de Mão Dupla”, com abordagem do 

subprojeto da área de Educação Artística - Universidade e professores das 

escolas envolvidas;  

• Implementação de laboratórios nas escolas participantes, considerando os 

espaços nelas existentes – áreas de Ciências e Química (espaços já 

estruturados, sem uso etc);  

• Organização de feiras (de Ciências, de Artes, Educação Ambiental etc) para 

apresentação das atividades desenvolvidas pelos alunos das escolas e os 

alunos bolsistas;  

• Realização da Mostra “Bio nas Escolas” - uma atividade do subprojeto de 

Ciências Biológicas em articulação com a comunidade das escolas 

participantes e realizadores dos projetos extensionistas da Universidade;  

• Implantação e implementação, com aproveitamento de espaços existentes 

nas escolas participantes para transmissão de vídeos, sessões comentadas 

de filmes sobre educação musical, utilização de recursos audiovisuais, 

discussão de temas de interesse para a comunidade como educação 

ambiental, saúde e sexualidade, inclusão;  

• Construção de cadernos de registros das atividades desenvolvidas durante o 

Projeto;  

• Construção do “caderno de artista‟ – produção dos licenciandos bolsistas do 

Curso de Educação Artística;  

• Realização de eventos musicais, festivais, feiras e exposições para a 

comunidade escolar envolvida;  
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• Desenvolvimento de cursos, oficinas pedagógicas para promoção do 

aperfeiçoamento da prática dos professores integrantes das escolas 

envolvidas;  

• Confecção de materiais lúdicos, jogos e recursos didático-pedagógicos, com 

utilização de materiais recicláveis e outros, para utilização de alunos e apoio 

aos trabalhos dos docentes;  

• Montagem do “Ateliê de Arte na Escola” – subprojeto da área de Educação 

Artística;  

• Criação e análise de atividades a partir da utilização de mídias eletrônicas, 

jogos eletrônicos, programas de computadores, i-pods e celulares.  

 

6. Resultados pretendidos 

 

• Maior aproximação das ações desenvolvidas no âmbito da UEMG, nos cursos 

de formação de licenciados, com a realidade da escola da Educação Básica;  

• Vivência prática pedagógica dos licenciandos no locus da Educação Básica;  

• Conhecimento sistêmico, por parte dos licenciandos bolsistas, da instituição 

escolar;  

• Reconhecimento do espaço da Universidade como locus de diálogo, reflexões 

e construção de práticas concernentes à área educacional (pelos alunos 

bolsistas, professores da Educação Básica, professores e alunos dos cursos 

de licenciatura, Coordenadores de Área, Institucional e de Gestão de 

Processos Educacionais);  

• Reconhecimento, por parte dos licenciandos bolsistas, da importância 

construção de saberes e práticas docentes para compreensão e intervenção 

no ambiente da escola, contribuindo para o desenvolvimento qualitativo de 

seu trabalho;  

• Valorização do magistério e consolidação da escolha dos licenciandos pela 

área da docência;  

• Construção da percepção de docência como ação ampla de formação, que 

requer conhecimentos teóricos, práticos para atendimento e ação pontual 

frente às demandas educativas;  
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• Maior inserção da Universidade no contexto da escola da Educação Básica;  

• Melhoria na qualidade do ensino, tanto das escolas participantes quanto dos 

cursos de licenciatura envolvidos;  

• Reflexão sobre aspectos curriculares e proposição de ações, no que tange ao 

Projeto Político-Pedagógico dos cursos de licenciatura;  

• Compreensão, por parte dos professores supervisores, alunos e 

coordenadores, da importância do processo de formação continuada;  

• Consolidação, por parte dos licenciandos bolsistas, do respeito às 

especificidades institucionais;  

• Oportunidade de construção de saberes e práticas por parte dos licenciandos 

bolsistas, sobre o processo de ensino e aprendizagem que se realiza no 

espaço da Educação Básica.  

 

 

4.3 – O Subprojeto do PIBID/UEMG/Pedagogia/Barbacena 

 

 

O subprojeto em Pedagogia da UEMG/Barbacena é parte integrante do Projeto 

Institucional do PIBID da UEMG e possui como objetivo uma maior aproximação do 

estudante de licenciatura com a escola, lócus de trabalho do pedagogo. 

Considerando-se o pressuposto de formação deste profissional, o exercício da 

docência, enriquecido com a vivência in loco do cotidiano, com a possibilidade de 

observar, interpretar e planejar intervenções a partir das realidades detectadas. 

Buscou-se propiciar, assim, para além da observação, um contato maior com a 

diversidade e a adversidade, contribuindo para uma melhor compreensão dos 

pressupostos da “Educação para Todos”, que compreende o desígnio da educação 

de pessoas com deficiência, essência do referido subprojeto. 

 

1. Número de bolsistas envolvidos no subprojeto 
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Para o desenvolvimento do subprojeto em Pedagogia da UEMG/Barbacena 

contamos com a participação de 10 (dez) alunos bolsistas e 2 (duas) supervisoras, 

além de 1 coordenadora de área. 

 

2. Período de abrangência do subprojeto 

 

Como no Projeto Institucional da UEMG, o período de abrangência do 

subprojeto em Pedagogia da UEMG/Barbacena foi de agosto de 2012 a dezembro 

de 2013. 

 

3. Ações previstas no subprojeto 

 

As ações previstas, entendidas aqui como um desdobramento detalhado do 

plano de trabalho, são:  

 

Estudos acerca da temática proposta por este subprojeto  

• Constituição de equipes de estudo que serão revezadas ao longo da 

aplicação deste subprojeto.  

• Inserção dos licenciandos e professores supervisores no Grupo de 

Pesquisa/Extensão NUPESC – UEMG 

(http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=83377082CJT5

EM), na linha “Corpo, Diversidade e Educação Especial”, para que possam 

acompanhar os estudos e leituras acerca desta temática.  

• Leituras, estudos, discussões/debates e reflexões acerca da Educação 

Inclusiva, da formação docente, da importância do educador no contexto 

educacional e sobre a atuação dos professores e futuros professores no 

sistema escolar atual.  

 

Estudos acerca do cotidiano escolar e estratégias de ação iniciais  

• Constituição dos grupos que atuarão nas escolas;  
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• Reconhecimento dos licenciandos bolsistas e identificação/visitação nas 

escolas conveniadas, professores, coordenadores, funcionários e 

supervisores.  

 

Organização do calendário de reuniões com os professores supervisores e 

licenciandos bolsistas para o planejamento das ações de 

problematização/intervenção do contexto escolar 

• Leitura prévia do cotidiano escolar: conhecer a organização, infraestrutura e o 

funcionamento da realidade escolar que estaremos inseridos (conhecer o 

Projeto Político Pedagógico da escola, conselhos de classe, reuniões 

pedagógicas, entre outros), conhecer suas práticas, projetos institucionais, 

formas de integração, interação e comunicação, conhecer a dinâmica de 

trabalho cotidiano, características dos professores e alunos da escola, 

conhecer situações de conflito (caso houver), entender as formas de atuar em 

situações de conflito (caso houver), buscar as necessidades, identificando 

problemas e desafios e possibilidades.  

• Instituição de canais de interação entre os professores, alunos, funcionários e 

demais atores envolvidos no contexto da Educação Básica, das escolas 

participantes, por meio de entrevistas e observações promovendo assim, o 

diálogo entre Universidade, Escola e Comunidade.  

• Início do acompanhamento, por parte do(a) licenciando(a) bolsista, das 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor supervisor e das práticas 

pedagógicas desenvolvidas, no geral, do contexto escolar em que está 

envolvido.  

• Realização de diagnóstico que servirá de base para o planejamento e 

intervenção pedagógica, sendo aplicado a cada início de semestre.  

 

Planejamento das atividades de intervenção pedagógica  

• A partir do reconhecimento do cotidiano escolar, planejar e (re)adequar as 

ações propostas neste subprojeto, a fim de melhor atender as demandas da 

escola.  
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• Encontros diagnósticos (realizados logo o levantamento feito em cada início 

de semestre) com os bolsistas, o coordenador e os supervisores no intuito de 

(re)pensar as estratégias de ação, tendo como base o diagnóstico feito a 

cada início de semestre.  

• Elaboração de propostas coletivas (licenciandos bolsistas, coordenador de 

área, professores supervisores e todos aqueles que participam da realidade 

escolar na qual o Subprojeto se realizará) que viabilizem uma intervenção 

pedagógica mais efetiva, de acordo com os diagnósticos realizados.  

 

Intervenção Pedagógica  

• Realização de intervenções nas escolas (observações em sala de aula, 

observações da rotina escolar, acompanhamento de atividades de ensino e 

avaliação junto aos professores envolvidos e junto ao professor supervisor) 

buscando possíveis indicadores da inclusão e/ou possíveis conflitos que 

tornam a educação de pessoas com deficiência cada vez mais distante, 

possibilitando aos licenciandos bolsistas elaborar atividades que possam 

contribuir para que o processo de inclusão se efetive.  

• Acompanhamento das ações realizadas pelos professores envolvidos e pelo 

professor supervisor. Tais ações podem acontecer dentro e/ou fora de sala de 

aula, através de monitoramento e atendimento dos alunos que necessitarem 

de tal atenção, bem como dos professores que precisarem de tal auxílio.  

• Organização de encontros para possibilitar a socialização e reflexão crítica 

por parte dos licenciandos bolsistas, professores supervisores, demais 

professores e funcionários envolvidos no contexto escolhido, para que 

(re)formulem e (re)pensem as estratégias de ação no ambiente escolar.  

• Organização de atividades de capacitação para os professores das escolas 

envolvidas com o intuito de, além de promover a socialização do 

conhecimento científico que transita na Universidade, promover a integração 

dos licenciandos bolsistas com os professores e funcionários envolvidos no 

contexto escolar.  

• Reuniões semanais com toda a equipe (coordenador, licenciandos bolsistas e 

professores supervisores) para reflexão sobre as atividades e as ações 
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implementadas na semana, bem como para discussão das próximas 

estratégias de ação;  

• Elaboração de relatórios semestrais e anuais sobre o processo desenvolvido.  

 

Avaliações Processuais  

• As avaliações processuais acontecerão em cada reunião/encontro do grupo, 

por meio de diálogos, reflexões e exposição de relatos de experiência.  

• Além disso, a cada três meses, licenciandos bolsistas e professores 

supervisores deverão apresentar um diagnóstico preliminar, por meio de 

relatórios de observação.  

• Produção de um diário de campo, contendo informações sobre as 

observações e intervenções, expondo com clareza e minúcia as situações 

vivenciadas ao longo de todo o processo de permanência na escola.  

 

Divulgação das Experiências  

• Reuniões de grupo (coordenador de área, professores supervisores e 

licenciandos bolsistas) com o intuito de socializar as experiências escolares.  

• Participação em eventos institucionais (UEMG), promovendo a socialização e 

divulgação das vivências e/ou resultados da equipe que integra este 

subprojeto, com o intuito de disseminar os propósitos do PIBID, bem como 

disseminar as diversas experiências no campo da docência.  

• Participação em eventos que refletem sobre a formação docente, inclusive em 

eventos específicos do PIBID, compartilhando experiências e aprimorando os 

conhecimentos sobre tal assunto.  

 

Convém salientar que tais ações não eram enrijecidas, podendo, destarte, ser 

alteradas e/ou adaptadas ao longo da realização deste subprojeto, atendendo às 

necessidades da realidade escolar na qual se desenvolve.  

 

4. Resultados pretendidos no Subprojeto 
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Além de visar, por meio da realização do referido subprojeto, o 

aprimoramento do processo de formação de professores, a aproximação dos 

licenciandos bolsistas do Curso de Pedagogia – UEMG/Barbacena com o ambiente 

escolar e fortalecer o interesse dos mesmos pela docência, almejou-se também 

alcançar os seguintes resultados:  

• Ampliar o contato da Universidade com a Educação Básica, estreitando os 

elos entre estas instituições; 

• Proporcionar maior contato dos licenciandos bolsistas com a realidade 

escolar, mais especificamente, com a Educação Básica fornecida por escolas 

públicas, no âmbito da educação de pessoas com deficiência;  

• Promover a valorização da formação docente;  

• Possibilitar uma experiência real de docência, contribuindo para o 

desenvolvimento pessoal, social, cognitivo e psicológico dos discentes 

envolvidos;  

• Contribuir para a capacitação docente, promovendo o aprimoramento dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação de todos os envolvidos neste 

subprojeto;  

• Aliar a teoria com a prática docente, fortalecendo e integrando os discursos 

que circulam na Universidade, na Escola e na Comunidade;  

• Aplicar, por parte dos licenciandos bolsistas, os conhecimentos adquiridos ao 

longo de sua formação, visando estratégias de ação e intervenção na 

realidade escolar;  

• Colaborar para que o processo de inclusão escolar se efetive no município de 

Barbacena – MG; 

• Estimular que os professores que atuam na Educação Básica, para que 

incorporem em seu cotidiano escolar novas ações metodológicas, buscando 

um maior aproveitamento por parte dos alunos; 

• Promover reflexões acerca dos currículos universitários e espaços de atuação 

das licenciaturas, a fim de valorizar a profissão docente;  

• Contribuir para a formação continuada dos professores da rede pública de 

ensino de Barbacena – MG;  
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• Fortalecer as ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso de 

Licenciatura em Pedagogia – UEMG/Barbacena.  

 

 

4.4 – Procedimentos  

 

 

1.  Procedimentos para coleta de dados 

 

A realização das entrevistas aconteceu no Instituto Superior de Educação 

Dona Itália Franco, UEMG/Barbacena, em horários marcados antecipadamente. 

 Houve uma conversa inicial com cada uma das participantes, com o objetivo 

de explicar o tema desta pesquisa, o procedimento da entrevista e os aspectos 

éticos que serão minuciosamente esclarecidos no próximo item. 

 As entrevistas variaram muito quanto à duração, sendo esta uma 

característica particular de cada entrevistada, mesmo utilizando o mesmo roteiro 

para toda a amostra. 

 Não houve dificuldades na realização das entrevistas, uma vez que as 

participantes se dispuseram a falar sobre o assunto abordado sem maiores 

preocupações e/ou anseios. Vale observar que as entrevistadas se mostraram muito 

à vontade durante todo o procedimento de entrevista. Assim, as entrevistas 

realizadas transcorreram da melhor forma possível, sem nenhum desconforto 

aparente, pois as entrevistadas estavam bem à vontade. Cumpre ressaltar que, 

previamente à entrevista, foi explicado a elas que não precisavam responder a 

questões em que não se sentissem confortáveis, deixando-as livres para arguir ou 

falar da forma que achassem melhor. Portanto, não houve direcionamento das 

respostas, cabendo à entrevistada decidir prosseguir ou não com a entrevista. 
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2. Aspectos Éticos 

 

Esta pesquisa passou pela avaliação da Comissão de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo para obter a aprovação para 

realização da mesma (Anexo A). 

 Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE – Anexo B) logo após os esclarecimentos éticos em pesquisa 

com seres humanos (informações sobre o tema deste estudo, permissão de 

desistência a qualquer momento, riscos e prejuízos, e anonimato). Também foi 

permitida pelas entrevistadas a gravação de todas as entrevistas para posterior 

utilização e análise. 

 

3. Procedimentos para análise dos dados 

  

Este estudo teve como base para a análise e tratamento dos dados a análise 

de conteúdo segundo Bardin (2008). Segundo a autora, a análise de conteúdo é um 

procedimento de investigação que permite ir além das análises de métodos 

tradicionais. São meios e formas de avaliar um objeto de pesquisa, levando em 

consideração sua totalidade e subjetividade. Além disso, permite ver nas entrelinhas 

e escutar aquilo que não se fala: 

 

Designa–se sob o termo de análise do conteúdo: um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 
objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
(IBIDEM, p. 44). 

 

A análise de conteúdo pode ser concretizada através das várias formas de 

comunicação, seja verbal ou não. Permite a utilização de filmes, fotografias, 

expressões corporais, barulhos, entre outros, provendo dados riquíssimos para um 

exame completo dos dados resultantes da investigação. 



104 

 

Portanto, a análise de conteúdo foi escolhida para interpretar e analisar os 

dados obtidos através de entrevistas, buscando responder aos questionamentos 

desta pesquisa. 
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PARTE 5 – Percurso Descritivo 

 

 Esta parte tem como proposta debater acerca das relações estabelecidas 

entre as bolsistas do PIBID e as escolas em que as mesmas atuam, bem como 

descrever as experiências vividas pelos atores desta pesquisa, seus discursos e os 

sentimentos que se revelaram ao longo do caminho.  

Para isso, em um primeiro momento, será apresentada a situação atual da 

inclusão escolar da cidade de Barbacena/MG, o perfil detalhado das escolas que 

atuamos, o perfil das bolsistas do PIBID e o perfil dos alunos atendidos. 

Posteriormente, serão apresentados os indicadores dos discursos, as categorias e 

as subcategorias que emergiram dos relatos dos envolvidos nesta pesquisa. 

 

 

5.1 – Alguns resultados do processo de inclusão escolar em Barbacena-MG 

 

 

Inicialmente, para que pudéssemos compreender profundamente o contexto a 

ser estudado, foi realizado um levantamento no ano de 2011, através de uma 

pesquisa fomentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (FAPEMIG), das redes de ensino, números de estabelecimentos e números 

de alunos matriculados, na cidade de Barbacena. Esses dados foram obtidos junto à 

Superintendência Regional de Ensino (3ªSRE) de Barbacena, baseados no último 

censo escolar.   

O município de Barbacena possui, hoje, em torno de cento e vinte e seis mil 

(126.000) habitantes, conforme dados do IBGE (2010), e possui trinta e seis (36) 

escolas públicas. Dentre estas Escolas, duas (2) são federais, dezenove (19) são 

estaduais e quinze (15) são municipais. A figura 7 ilustra esse dado: 
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           Figura 7: Relação das Escolas Públicas de Barbacena-MG 
           Fonte: Campo de Pesquisa da Autora  
 

 

De acordo com nosso campo de pesquisa, das Escolas Federais (2), 

nenhuma possui crianças com deficiência matriculadas. Das dezenove (19) Escolas 

Estaduais, duas (2) são consideradas Escolas Especiais, portanto, não fazem parte 

do nosso universo de pesquisa, que abrange só as Escolas Regulares. Destas 

dezessete (17), encontramos apenas seis (6) que possuem crianças com deficiência 

regularmente matriculadas. Tal resultado é mostrado na Figura 8: 

 

 
          Figura 8: Crianças com Deficiência matriculadas nas Escolas  
          Estaduais de Barbacena-MG 
          Fonte: Campo de Pesquisa da Autora  
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As deficiências encontradas, ainda nas Escolas Estaduais, foram: deficiência 

física (09), deficiência auditiva (19), deficiência intelectual (19), deficiência visual (3) 

e paralisia cerebral (01), deficiência múltipla (08) e transtorno global do 

desenvolvimento (01), totalizando cinquenta e oito (58) crianças. Para melhor 

entendermos este universo, segue o gráfico do número de crianças com deficiência 

em relação às crianças matriculadas nas escolas estaduais. 

 

 

 
           Figura 9: Relação de crianças com deficiência x crianças “normais”  
           matriculadas nas escolas estaduais de Barbacena – MG   
           Fonte: Campo de Pesquisa da Autora 
 

Nas Escolas Municipais (15), encontramos crianças com deficiência 

regularmente matriculadas em sete (07) delas, como ilustra a figura 10. 
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        Figura 10: Crianças com Deficiência matriculadas nas Escolas Municipais de  
        Barbacena-MG 
        Fonte: Campo de Pesquisa da Autora 
 

Nestas Escolas, encontramos as seguintes deficiências: deficiência física (5), 

deficiência auditiva (10), deficiência intelectual (60) e deficiência múltipla (2), 

deficiência visual (3), transtorno global de desenvolvimento (7) e síndrome de 

willians (1), totalizando oitenta e oito (88) crianças. A seguir, é apresentado a relação 

de crianças com deficiência versus crianças encontradas regularmente matriculadas 

nas escolas municipais. 

 

 
          Figura 11: Relação de crianças com deficiência x crianças “normais”  
          matriculadas nas   escolas municipais de Barbacena – MG   
          Fonte: Campo de Pesquisa da Autora 
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A figura 12 nos mostra como as crianças com deficiencia se distribuem nas 

Escolas regulares de Barbacena-MG. 

 

 

 
           Figura 12: Distribuição das Crianças com Deficiência nas Escolas  
           Regulares de Barbacena-MG 
           Fonte: Campo de Pesquisa da Autora 
 

Para melhor compreendermos os dados, segue o perfil geral das escolas: 

 

 

Perfil Escola Estadual 1: 

Funciona há 104 anos. Atende as séries iniciais do ensino fundamental. Possui 700 

alunos, 40 professores regentes e 2 professores de apoio, 20 funcionários, 13 salas 

de aula, 4 banheiros, 1 cantina, 1 biblioteca. Nesta escola há 3 crianças com 

deficiência. Dentre os tipos de deficiência, encontramos nesta escola crianças com 

deficiência múltipla e com deficiência visual (baixa visão). 

 

Perfil Escola Estadual 2: 

Funciona há 33 anos. Atende as séries iniciais do ensino fundamental até o ensino 

médio. Possui 1.011 alunos, 61 professores regentes, 10 funcionários militares, 30 

funcionários civis, 20 salas de aula, 6 banheiros, 1 cantina, 1 biblioteca, 2 salas que 
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a escola chama de inclusivas. Nesta escola há 5 crianças com deficiência. Dentre os 

tipos de deficiência, encontramos nesta escola crianças com deficiência múltipla, 

deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência auditiva e deficiência física. 

 

Perfil da Escola Estadual 3: 

Funciona há 46 anos. Atende as séries finais do ensino fundamental até o ensino 

médio. Possui 735 alunos, 68 professores, 17 funcionários, 13 salas de aula, 4 

banheiros, 1 cantina, 1 biblioteca. Nesta escola há 4 crianças com deficiência. 

Dentre os tipos de deficiência, encontramos nesta escola crianças com deficiência 

intelectual e com deficiência auditiva. 

 

Perfil da Escola Estadual 4:  

Funciona há 18 anos. Atende as séries finais do ensino fundamental até o ensino 

médio. Possui 193 alunos, 17 professores, 8 funcionários, 8 salas de aula, 7 

banheiros, 1 cantina, 1 biblioteca, 1 sala de vídeo, 1 sala de informática com 5 

computadores. Nesta escola há 2 crianças com deficiência, as 2 são deficientes 

auditivas. 

 

Perfil da Escola Estadual 5:  

Funciona há 51 anos. Atende as séries finais do ensino fundamental até o ensino 

médio. Possui 1.424 alunos, 84 professores, 23 funcionários, 21 salas de aula, 1 

sala de recurso, 9 banheiros, 1 cantina, 1 biblioteca. Nesta escola há 24 crianças 

com deficiência. Dentre os tipos de deficiência, encontramos nesta escola crianças 

com deficiência múltipla, com deficiência auditiva e com deficiência física. 

 

Perfil da Escola Estadual 6: 

Funciona há 38 anos. Atende as séries finais do ensino fundamental até o ensino 

médio. Possui 1.326 alunos, 62 professores, 4 professores de apoio, 23 

funcionários, 15 salas de aula, 14 banheiros, 1 cantina, 1 biblioteca. Nesta escola há 

20 crianças com deficiência. Sendo que 12 crianças estão em classe especial (EJA). 

Dentre os tipos de deficiência, encontramos nesta escola crianças com deficiência 
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intelectual, com deficiência auditiva e com transtorno global do desenvolvimento 

(TGD). 

 

Perfil Escola Municipal 1  

Funciona há 23 anos. Atende a educação infantil e o ensino fundamental I e II. 

Possui 242 alunos, 18 professores regentes, 1 professora de apoio, 1 intérprete de 

libras, 7 funcionários, 5 salas de aula, 3 banheiros, 1 cantina, 1 biblioteca, 1 

telecentro. Nesta escola há 3 crianças com deficiência. Dentre os tipos de 

deficiência, encontramos nesta escola crianças com deficiência intelectual e auditiva. 

 

Perfil Escola Municipal 2  

Funciona há 52 anos. Atende aos anos da Educação Infantil. Possui 310 alunos, 18 

professores regentes, 1 professor considerado de apoio, 6 funcionários, 08 salas de 

aula, 6 banheiros, 1 cantina, 1 telecentro (espaço onde as crianças e funcionários 

utilizam computadores e internet para aprender, comunicar-se e coletar 

informações). Nesta escola há 06 crianças com deficiência. Dentre os tipos de 

deficiência, encontramos nesta escola crianças com deficiência auditiva e deficiência 

intelectual. 

 

Perfil Escola Municipal 3 

Funciona há 16 anos. Atende o ensino fundamental I e II. Possui 207 alunos, 17 

professores regentes, 7 funcionários, 06 salas de aula, 3 banheiros, 1 cantina, 1 

biblioteca. Nesta escola há 1 criança com deficiência intelectual. 

 

Perfil Escola Municipal 4  

Funciona há 88 anos. Atende as séries iniciais do ensino fundamental (I). Possui 475 

alunos, 20 professores regentes, 1 professora de apoio, 1 professora de sala de 

recurso, 12 funcionários, 09 salas de aula, 5 banheiros, 1 cantina, 1 espaço literário 

(biblioteca + sala de vídeo), 1 telecentro. Nesta escola há 32 crianças com 

deficiência. Dentre os tipos de deficiência, encontramos nesta escola crianças com 

transtorno global de desenvolvimento (TGD), deficiência intelectual, deficiência 

múltipla e deficiência física. 
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Perfil Escola Municipal 5  

Funciona há 16 anos. Atende a educação infantil e o ensino fundamental I e II. 

Possui 960 alunos, 70 professores regentes, 1 professora de apoio, 1 intérprete de 

libras, 30 funcionários, 14 salas de aula, 1 sala de recurso, 15 banheiros (são 3 

andares, 5 banheiros por andar), 2 cantinas, 1 biblioteca, 1 espaço para artes (onde 

os alunos fazem oficinas de: pintura, música, bordado). Nesta escola há 36 crianças 

com deficiência. Dentre os tipos de deficiência, encontramos nesta escola crianças 

com deficiência intelectual, auditiva, física, visual e múltipla. 

 

Perfil Escola Municipal 6  

Funciona há 70 anos. Atende a educação infantil e o ensino fundamental I e II. 

Possui 622 alunos, 39 professores regentes, 1 professor de apoio, 1 intérprete de 

libras, 19 funcionários, 14 salas de aula, 1 sala de recurso, 5 banheiros e 1 banheiro 

adaptado, 1 cantina, 1 biblioteca, 1 refeitório, 1 sala de vídeo, 1 sala de recurso. 

Nesta escola há 5 crianças com deficiência. Dentre os tipos de deficiência, 

encontramos nesta escola crianças com deficiência auditiva, deficiência intelectual e 

deficiência visual. 

 

Perfil Escola Municipal 7  

Funciona há 21 anos. Atende a educação infantil e o ensino fundamental I e II. 

Possui 660 alunos, 43 professores regentes, 19 funcionários, 13 salas de aula, 20 

banheiros individuais e 1 banheiro adaptado, 1 cantina, 1 biblioteca, 1 telecentro, 1 

sala de recurso e 1 salão atividades diversificadas. Nesta escola há 5 crianças com 

deficiência. Dentre os tipos de deficiência, encontramos nesta escola crianças com 

transtorno global do desenvolvimento (TGD), deficiência física e síndrome de 

Willians. 

 

Se levarmos em consideração o número de alunos matriculados (em torno de 

9487 crianças) nas 13 escolas pesquisadas (sem contar a população de estudantes 

total matriculados nas 36 instituições escolares da cidade), temos 1,54% (146 no 

total) de alunos com deficiência frequentando regularmente estas instituições, 
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configurando um número desprezível de crianças diante do universo total, e ainda, 

nos fazendo refletir por onde anda a inclusão. 

Diante do levantamento supra citado, podemos fazer algumas considerações 

iniciais, buscando responder à reflexão acima. Constatamos que o processo de 

inclusão da cidade de Barbacena-MG ainda precisa, de fato, se estabelecer. 

Algumas Escolas visitadas não possuíam infraestrutura adequada e nem adaptada, 

não possuíam professores capacitados e nem professores de apoio, ficando as 

crianças, na verdade, excluídas da realidade escolar. 

Observamos que há a vontade, mas não há a atitude de mudanças. 

Observamos que, na verdade, as crianças com deficiência estão segregadas dentro 

das Escolas regulares e não, de fato, incluídas. 

Desta forma, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação Especial 

de Barbacena-MG (SMEE) decidimos atuar nas escolas municipais 6 e 7 e que 

serão denominadas de Escola 1 e Escola 2 respectivamente. 

Assim, em agosto de 2012 iniciou-se a atuação do PIBID nas referidas 

escolas, com o intuito de proporcionar às bolsitas a vivência da realidade escolar, 

bem como oportunizar que o processo de inclusão, de fato, se iniciasse, viabilizando 

uma intervenção na atual educação inclusiva desta cidade. 

 

 

5.2 – Sobre as escolas atendidas: uma realidade que não está no papel  

 

 

Escola 1 

Esta escola está localizada na periferia da cidade de Barbacena, MG. Sendo 

seu regime de funcionamento: 1º turno (7h às 11h 30m - 5º ao 9º ano e Educação 

Infantil) e 3º turno (12h 30m às 16h 56m – 1º ao 5º ano e Educação Infantil). Sendo 

que a mesma é mantida pela Prefeitura Municipal de Barbacena – MG, a qual 

compete a administração geral do estabelecimento e a responsabilidade por seu 

funcionamento. 

A escola está inserida numa comunidade carente, onde a maioria das famílias 

é da classe média baixa. Os alunos atendidos são oriundos dos bairros: Ipanema – 
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onde a escola encontra-se localizada, Nova Suíça, Jardim das Alterosas, Nova 

Cidade e da Penha. A problemática social é a mesma de outras comunidades 

brasileiras: desemprego, desnutrição, violência, maus tratos, problemas de saúde, 

famílias desestruturadas, falta de estimulo provocada pelo desemprego, falta de 

moradia, déficit de saneamento básico e alimentação inadequada. 

Há de se considerar outros problemas também, tais como:  

• Sociais - empobrecimento da maior parte da população expresso na miséria e 

na fome, falta de segurança pública, condições precárias de saúde, física e 

mental, baixos níveis salariais e carência de mão de obra qualificada. 

Notoriamente, a exclusão social cresce a cada dia, marcada pela má 

distribuição de renda, pela desigualdade social que repercute em 

desemprego, violência, uso de drogas e prostituição. Esta é a realidade de 

muitas das famílias de nossos alunos. 

• Econômicos - de acordo com dados estatísticos é grande a quantidade de 

alunos com necessidade de serem atendidos pelo programa Bolsa Família, 

alguns já estão incluídos no programa, outros ainda carecem deste 

atendimento. 

A escola apresenta: 

• Total de turmas: 28 

• Total de alunos: 679 

• Total de docentes: 39 

• Total de professoras de apoio: 04 

• Total de auxiliares e assistentes: 04 

A infraestrutura da escola é formada por dois andares, mais anexo, sendo 

distribuído da seguinte forma: 

1º Andar: 

• Entrada/ Secretaria/ Diretoria; 

• Pátio (com bebedouro); 

• Escada ( acesso ao 2º andar); 

• Sala de vídeo; 

• Sala de aula (nº: 2 - Luis Gonzaga, 1º e 5º ano); 

• Banheiro Feminino (4 sanitário, 1 pia); 
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• Entrada (dos alunos); 

• Sala de aula (nº: 3 - Tom Jobin 6º e 1º ano); 

• Refeitório; 

• Sala de aula (nº: 4 - Noel Rosa 6º e 1º ano); 

• Banheiro Masculino (2 sanitários, 1 mictório, 1 pia); 

Rampa de acesso ao 2º andar e anexo: 

 

2º Andar: 

• Sala de aula (nº: 10 - Elis Regina 9º e 3º ano); 

• Sala de aula (nº: 9 - Cartola 7º e 3º ano); 

• Sala de recurso; 

• Sala de aula (nº: 8 - Chiquinha Gonzaga 7º e 4º ano); 

• Banheiro Masculino (3 sanitários, 3 mictório, 1 pia); 

• Banheiro Feminino (4 sanitários, 1 pia); 

• Sala de aula (nº: 7 - Tim Maia 8º e 4º ano); 

• Sala de aula (nº: 6 Raul Seixas 8º e 4º ano); 

• Biblioteca 

• Sala de aula (nº: 5 - Ari Barroso 6º e 4º ano); 

• Sala de professores ( sanitário masculino e feminino com 1 sanitário e 1 pia); 

 

Anexo: 

• Quadras; 

• Sala varanda; 

• Sala de aula (nº: 13 - Cazuza 4º e 3º ano); 

• Sala de aula (nº: 12 - Roberto Carlos 5º e 2º ano); 

• Sala de aula (nº: 11 - Renato Russo 5º e 2º ano); 

• Depósito 

• Banheiro (usado como deposito) 

• Banheiro Masculino (2 sanitários, 4 mictórios, 2 pias) 
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Escola 2 

A escola tem sede à Rua Coronel Deodoro Gomes de Araújo s/n°, Bairro 

Grogotó, situado na periferia e está integrada a rede oficial de ensino que tem como 

entidade mantenedora a Prefeitura Municipal de Barbacena. Seu regime de 

funcionamento é em dois turnos, conforme quadro a seguir: 

 

 

TURNOS HORÁRIO TURMAS ATENDIDAS TOTAL DE 

ALUNOS 

1º (11 

turmas) 

07:00 às 11:30 2º Período/ 5º ao 9º ano 261 

2º (14 

turmas) 

12:30 às 16:50 1º Período/ 1º ao 4º 

ano/ 6º e 7º ano 

306 

 567 

  

 A escola destina-se à formação integral do educando, visando o 

desenvolvimento de suas potencialidades, a formação comum indispensável ao 

exercício da cidadania, fornecendo-lhes meios para progredir no mundo do trabalho, 

na prática social e nos estudos posteriores e presta atendimento às comunidades de 

seu entorno: Grogotó, João Paulo II, Santa Maria, Floresta, Diniz I e II e São 

Francisco, estando aberta também aos demais bairros da cidade conforme demanda 

e necessidades. 

 Por se tratar de uma instituição localizada na periferia, a clientela recebida 

apresenta situação socioeconômica baixa, com percentual elevado de alunos 

assistidos por benefícios sociais do governo, como o bolsa família, o bolsa 

alimentação, o bolsa escola e o auxílio gás. 

 A comunidade como um todo não tem acesso aos bens culturais, estando 

vinculado esse acesso aos eventos produzidos pela escola. 

 Ao longo dos anos vem recebendo um contingente cada vez maior de alunos 

com deficiências e/ou dificuldade de aprendizagem e transtornos de comportamento. 



117 

 

 Esse contexto vem exigindo novos posicionamentos da escola e uma atuação 

pedagógica que assegure a permanência dos alunos no ensino regular com sucesso 

e altere a situação de exclusão. A atuação da escola não vem ocorrendo de forma 

isolada, a busca de parceria com instituições especializadas muito tem auxiliado no 

atendimento aos alunos que possuem deficiências, para que possam progredir no 

processo ensino e aprendizagem. 

 Atualmente três alunos contam com professor de apoio, sendo um do 3º, 4º e 

7º ano. Um número de 04 alunos possuem Laudo Médico e 09 possuem Plano de 

Desenvolvimento Individual. Esses alunos serão apresentados no tópico 5.4 desta 

pesquisa. 

 No ano de 2011, teve início o funcionamento da Sala de Recurso 

Multifuncional nos dois turnos. Este atendimento da Sala de Recurso Multifuncional 

abrange alunos da própria escola e de escolas próximas e é realizado no contra 

turno do aluno, em um tempo mínimo de 50 minutos e máximo de 2 horas, com os 

alunos organizados em grupos de no máximo 05 por horário de atendimento. 

 A organização administrativa assim é distribuída: a escola é dirigida por um 

diretor legalmente habilitado nos termos da legislação de ensino para o exercício do 

cargo. O cargo de vice-diretor é exercido por um profissional legalmente habilitado. 

Os Serviços Pedagógicos são compostos pelos Técnicos em Educação (orientador e 

supervisor).  

 O calendário escolar é composto por 200 (duzentos) dias letivos. Para que o 

aluno seja promovido para a série seguinte é necessário que alcance 50% dos 

pontos distribuídos durante todo o ano, em quatro bimestres, totalizando 100 pontos 

anuais. Os alunos que ao longo dos bimestres não atingirem o desempenho 

satisfatório nas disciplinas do currículo, ficarão sujeitos a recuperação final. 

 A escola apresenta: 

• Total de turmas: 25 

• Total de alunos: 567 

• Total de docentes: 44 

• Total de professoras de apoio: 03 

• Total de bibliotecária: 02 

• Total de secretário: 01 
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• Total de Pessoal Administrativo: 03 

• Total de Auxiliar de Serviço Geral: 10 

• Total de Atendente Escolar: 02 

• Total de cantineira: 02 

• Total de Porteiro: 01 

• Total de técnicos em educação: 04 

 

A infraestrutura da escola é distribuída da seguinte forma: 

 

• 14 salas de aula 

• 01 sala de professores 

• 01 sala de diretoria 

• 01 sala de Recurso Multifuncional (com um banheiro) 

• 01 sala de vídeo 

• 01 sala equipada com o telecentro 

• 01 sala de serviço pedagógico (com um banheiro) 

• 01 sala para organização do arquivo 

• 01 secretaria 

• 04 banheiros para uso dos alunos 

• 02 banheiros para uso dos funcionários 

• 01 cantina 

• 01 refeitório 

• 01 biblioteca 

• 01 quadra de esporte (sem cobertura) 

• 01 pátio para recreação 

• 01 depósito para merenda escolar 

• 01 depósito para material escolar 
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5.3 – Perfil das bolsistas do PIBID 

 

 

 Para um melhor entendimento do trabalho desenvolvido nas escolas 

apresentaremos, a seguir, o perfil das bolsistas do PIBID/UEMG/Barbacena:2 

 

Bolsista 1 

 Tem 23 anos, é casada há 11 meses, não possui filhos e mora na zona 

urbana de Barbacena. Possui curso técnico em Nutrição e Dietética e curso de 

Informática Empresarial e, atualmente, cursa o 5º período do curso de Pedagogia da 

UEMG/Barbacena. Em relação à Educação Inclusiva, possui alguns conhecidos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, além de ter um sobrinho com 

diagnóstico de hiperatividade (TDA/H). Suas expectativas em relação ao projeto 

eram: presenciar a realidade escolar, engrandecer o conhecimento e contribuir para 

que a sua graduação tenha um melhor aproveitamento, no que diz respeito aos 

conteúdos estudados, pois dessa forma é possível aliar teoria e prática. Além de, 

querer facilitar o processo de inclusão através de práticas adequadas para 

recepcionar, no ensino regular, os alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais.  

 

Bolsista 2 

Tem 22 anos, é solteira, não possui filhos e mora na zona urbana de Barbacena. 

Possui curso técnico em Nutrição e Dietética e, atualmente, cursa o 5º período do 

curso de Pedagogia da UEMG/Barbacena. Em relação à Educação Inclusiva, possui 

dois primos, um de 11 anos e outro com 14 anos, que têm diagnóstico de TDA/H. 

Suas expectativas em relação ao projeto eram: agregar todo tipo de conhecimento 

possível, bem como trabalhar para que a inclusão aconteça de fato e não somente 

no papel. 

 

 

                                                           
2
 As bolsistas foram numeradas para preservar a identidade das alunas. 
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Bolsista 3 

Tem 26 anos, é solteira, não possui filhos e mora na zona urbana de Barbacena. 

Possui bacharelado em Psicologia, pós graduação lato sensu em Dificuldades de 

Aprendizagem e, atualmente, cursa o 3º período do curso de Pedagogia da 

UEMG/Barbacena. Em relação à Educação Inclusiva, possui experiência, adquirida 

através de cursos, estágios e como psicóloga atendendo crianças com dificuldade 

de aprendizagem e deficiência. Suas expectativas em relação ao projeto eram: a 

partir da vivência do PIBID, buscar compreender o processo de ensino 

aprendizagem na perspectiva da Educação Inclusiva, auxiliando os alunos inseridos 

no projeto a promover o desenvolvimento de suas potencialidades a partir dos jogos 

e intervenções apropriadas para cada caso. 

 

Bolsista 4 

Tem 20 anos, é solteira, não possui filhos e mora na zona rural de Barbacena. 

Atualmente, cursa o 3º período do curso de Pedagogia da UEMG/Barbacena. Em 

relação à Educação Inclusiva, possui dois primos com deficiência intelectual. Suas 

expectativas em relação ao projeto eram: poder conhecer de perto como funciona a 

realidade do ambiente escolar e poder trabalhar diretamente com uma questão 

muitas vezas considerada complexa que é a inclusão. E com esta oportunidade 

poder se qualificar, poder ajudar as crianças atendidas e ser uma boa profissional. 

 

Bolsista 5 

Tem 30 anos, é casada há 5 anos, possui 1 filho e mora na zona urbana de 

Barbacena. Atualmente, cursa o 7º período do curso de Pedagogia da 

UEMG/Barbacena. Em relação à Educação Inclusiva, convive com um garoto que 

tem Síndrome de Down, desde pequeno, hoje ele 15 anos. Suas expectativas em 

relação ao projeto eram: engrandecer seus conhecimentos acerca da educação 

inclusiva, obter experiência ao lidar com alunos e professores em uma escola antes 

de formar e observar como colocar a teoria em prática no cotidiano escolar. Além de 

ter a oportunidade de conversar com professores e direção e entender como 

funciona a realidade de uma sala de aula e de uma escola.  
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Bolsista 6 

Tem 23 anos, é solteira, não possui filhos e mora na zona urbana de Barbacena. 

Atualmente cursa o 3º período do curso de Pedagogia da UEMG/Barbacena. Em 

relação à Educação Inclusiva, não possui nenhum conhecido e/ou familiar com 

deficiência, síndrome e/ou transtorno diagnosticado. Suas expectativas em relação 

ao projeto eram: para ela, participar de um projeto de iniciação a docência com 

ênfase em Educação Inclusiva é uma oportunidade de colocar a teoria em prática. A 

inserção no meio escolar através do projeto favorece a formação docente do aluno 

já na Universidade e também aproxima esse aluno do funcionamento e da 

organização do ambiente escolar. Trabalhar especialmente com crianças da 

Educação Inclusiva é um aprendizado a cada dia, além de ser gratificante. Poder 

conhecer seu aluno a fundo, trabalhar com ele suas facilidades, principalmente, 

levá-lo a vencer suas dificuldades para que ele possa construir seu próprio 

aprendizado e acima de tudo aprender com ele é uma experiência única que o 

projeto pode propiciar. 

 

Bolsista 7 

Tem 27 anos, é casada há 3 anos, possui 2 filhas e mora na zona urbana de 

Barbacena. Atualmente, cursa o 5º período do curso de Pedagogia da 

UEMG/Barbacena. Em relação à Educação Inclusiva, não possui nenhum conhecido 

e/ou familiar com deficiência, síndrome e/ou transtorno diagnosticado, apenas 

interesse pela área. Suas expectativas em relação ao projeto eram: atuar em um 

projeto de iniciação à docência, que trata da inclusão escolar, vai proporcionar, 

como futuras educadoras, um contato rico em experiências com a realidade da 

comunidade escolar e toda a problemática que a envolve. Discutir o contexto da 

inclusão no Brasil gera hoje uma série de indagações sobre as possíveis causas de 

seu sucesso ou fracasso. Sendo a qualidade da formação de educadores, um dos 

fatores determinantes para o avanço na área da inclusão no Brasil, participar do 

PIBID/UEMG 2012 nos fará profissionais mais preparadas e comprometidas com a 

questão inclusiva na educação. 
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Bolsista 8 

Tem 36 anos, é casada há 13 anos, possui 2 filhos e mora na zona urbana de 

Barbacena. Atualmente, cursa o 5º período do curso de Pedagogia da 

UEMG/Barbacena. Em relação à Educação Inclusiva, possui irmã com paralisia 

infantil e um vizinho com paralisia cerebral. Suas expectativas em relação ao projeto 

eram: proporcionar momentos únicos de aprendizado, sendo um desafio que irá 

alavancar a prática pedagógica, bem como para compreender melhor a realidade 

escolar sob a ótica da inclusão e seus desdobramentos, proporcionando os saberes 

necessários que abrangem todo esse contexto. Assim, esse projeto poderá nos 

preparar para exercer uma prática pedagógica de qualidade, podendo resgatar 

valores, conseguindo educar e incluir, fazendo entender que para todos há um 

espaço para que possam agir e assim se transformarem exercendo plenamente sua 

cidadania. 

 

Bolsista 9 

 Tem 21 anos, é casada há 2 anos, não possui filhos e mora na zona urbana de 

Barbacena. Possui curso técnico em Nutrição e Dietética (não concluído) curso de 

inglês nível básico, curso de informática e, atualmente, cursa o 3º período do curso 

de Pedagogia da UEMG/Barbacena. Em relação à Educação Inclusiva, como antes 

trabalhava como agente de saúde, vivenciou muitos casos de pessoas com 

necessidades especiais (fenilcetonúria, deficiência intelectual, muitas com 

deficiência física), além de ter uma tia com atraso mental, uma tia com deficiência 

física, uma amiga com deficiência auditiva. Suas expectativas em relação ao projeto 

eram: desenvolver as capacidades das crianças que irão atender, para que elas 

consigam a cada dia uma nova conquista, já que é muito gratificante este resultado. 

Adquirir experiência no ambiente escolar e, principalmente, como futura professora 

de apoio e sala recurso. Aprender a trabalhar em grupo já que no projeto cada um 

pensa de um jeito e para que alcancemos os resultados temos que chegar a um 

consenso. 
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Bolsista 10 

Tem 45 anos, é casada há 25 anos, possui 2 filhos e mora na zona urbana de 

Barbacena. Atualmente, cursa o 3º período do curso de Pedagogia da 

UEMG/Barbacena. Em relação à Educação Inclusiva, não possui nenhum conhecido 

e/ou familiar com deficiência, síndrome e/ou transtorno diagnosticado. Suas 

expectativas em relação ao projeto eram: aprender a lidar com o cotidiano dos 

alunos com necessidades especiais para melhor ajudá-los no convívio com o 

preconceito, a ignorância e o desrespeito da sociedade.     

 

Supervisora Escola 1 

Tem 36 anos, é solteira e não possui filhos. Graduada em Pedagogia e Pós 

Graduada em Educação Especial. Atualmente, é professora da sala de recurso de 

uma escola municipal de Barbacena-MG. Em relação à Educação Inclusiva, atua 

com crianças com deficiência, síndromes, dificuldades de aprendizagem e/ou 

transtornos há 7 anos. Suas expectativas em relação ao projeto eram: promover o 

enriquecimento no processo de formação continuada para os professores 

supervisores que atuam na escola e uma troca de experiência entre os professores 

que atuam na instituição escolar com os participantes do Programa e uma constante 

aprendizagem com os alunos da escola que atuavam.      

 

Supervisora Escola 2 

Tem 39 anos, é solteira e não possui filhos. Graduada em Letras e Pós Graduada 

em Educação Especial. Atualmente, é professora de apoio de uma escola municipal 

de Barbacena-MG. Em relação à Educação Inclusiva, atua com crianças com 

deficiência, síndromes, dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos há 2 anos. 

Suas expectativas em relação ao projeto eram: proporcionar o conhecimento prático, 

despertar mais interesse dos outros profissionais da escola pela educação inclusiva, 

refletir sobre as práticas pedagógicas e também incentivar a criação e recriação de 

estratégias de trabalho.      
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5.4 – Perfil das crianças com deficiência atendidas pelo PIBID 

 

 

 Ainda para melhor entendermos o trabalho desenvolvido nas escolas 

apresentaremos, a seguir, o perfil detalhados das crianças atendidas pelo 

PIBID/UEMG/Barbacena:3 

 

Escola 1 

Criança 1 

Tem 15 anos, está no 6º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 4 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$264,00. A 

criança apresenta o diagnóstico clínico de distúrbio da aprendizagem e deficiência 

intelectual. Nos aspectos cognitivo e metacognitivo, demonstra boa percepção visual 

e auditiva, faz representações mentais e usa seus conhecimentos na resolução de 

problemas, porém apresenta dificuldade para se expressar na forma escrita. Gosta 

de trabalhar em grupo. No motor e psicomotor, possui equilíbrio, ritmo, lateralidade, 

organização espacial e bom domínio do esquema corporal. Boa coordenação para 

recortar, colorir, pintar e escrever. No interpessoal e afetivo, possui boa interação 

com a professora e os colegas. O relacionamento com a família se dá de forma 

positiva. É muito tímida e tem baixa autoestima. No comunicacional. se expressa de 

forma clara e coerente, relata fatos ocorridos em casa, mas tem dificuldade de falar 

em público. Participou dos jogos que aplicamos à sua turma, porém não se 

comunica com os demais colegas (é retraída). 

 

Criança 2 

Tem 13 anos, está no 6º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 4 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$622,00.  

Possui diagnóstico de deficiência intelectual, dificuldade de aprendizagem e TDAH. 

Nos aspectos cognitivo e metacognitivo a criança apresenta dificuldade de 

concentração, raciocínio lógico lento, tem boa percepção visual e auditiva. Nas 

                                                           
3
 As crianças atendidas pelo programa foram numeradas para preservar suas identidades. 
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partes motora e psicomotora, tem boa coordenação motora e equilíbrio, não 

desenvolveu ainda a lateralidade e organização espacial. No interpessoal e afetivo, 

interage bem com todas as pessoas, gosta de contar fatos cotidianos, é muito 

carinhosa e também assídua. No comunicacional, comunica-se bem, relata fatos 

ocorridos com bastantes detalhes. 

 

Criança 3 

Tem 12 anos, está no 3º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 3 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$250,00. 

Possui diagnóstico de Transtorno Hipercinético de Conduta, Deficiência Intelectual 

Moderada, Transtornos Não Especificados do Desenvolvimento das Habilidades 

escolares, Transtornos Mistos de Habilidades Escolares e Autismo leve. Nos 

aspectos cognitivo e metacognitivo foi detectado que a criança precisa ter sua 

concentração trabalhada, houve avanços, pois em algumas aulas participa sem se 

dispersar, porém sente necessidade de mudar de atividades todo o tempo, sendo 

este o desafio a ser conquistado. Nas partes motora e psicomotora, sua locomoção 

é tranquila, anda devagar, se necessário corre, porém sempre em busca de 

equilíbrio. Bate palmas e faz gestos acompanhando o ritmo das músicas, faz 

apresentações artísticas na escola com desenvoltura dentro de suas limitações, no 

recreio é independente pega seu lanche sozinha, escolhe o lugar pra se sentar 

procurando estar perto das colegas de sala. No interpessoal e afetivo está se 

desenvolvendo muito bem, interage com colegas professores e funcionários, mas 

oscila emocionalmente, ora chega feliz, conversando, de repente se isola. Tem 

muita sensibilidade a barulho e se incomoda com circulação de pessoas e com 

desorganização, já fica na escola o tempo todo sem chorar e sem chamar pela mãe. 

No comunicacional, já desenvolveu muito a linguagem, sua fala é em tom baixo 

mesmo pra relatar algum acontecimento, relata fatos ocorridos em casa. Reconhece 

diferentes expressões faciais (triste, feliz, bravo, etc.) fazendo comentários.  Ao 

chegar em sala de aula,  se despede da mãe e logo pergunta o que irá fazer, 

demonstrando que sente prazer em estar na escola. 

 

Criança 4 
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Tem 15 anos, está no 7º ano do ensino fundamental, estuda no 1º turno (manhã). 

Mora com mais 5 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$510,00. 

Possui diagnóstico de deficiência intelectual. Em relação aos aspectos cognitivo e 

metacognitivo, tem dificuldades de concentração e memorização. Não tem 

persistência, não elabora estratégias para resolução de problemas. Nos aspectos 

motor e psicomotor, lida com as noções de tamanho, cor e forma. Equilíbrio estático 

das ações motoras. Dificuldade com lateralidade e esquema corporal. No 

interpessoal e afetivo, colabora durante as atividades, mas precisa de estimulo, 

possui pouca auto estima e não tem autonomia. No comunicacional, necessita de 

estabilidade e confiança. Tem dificuldade em iniciar e manter um diálogo. Não 

controla suas emoções e provoca conflitos. 

 

Criança 5 

Tem 13 anos, está no 7º ano do ensino fundamental, estuda no 1º turno (manhã). 

Mora com mais 5 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$800,00. 

Possui diagnóstico de deficiência intelectual. Nos aspectos cognitivo e metacognitivo 

a criança ainda não desenvolveu os conceitos básicos e está em fase de 

aprendizagem. Demonstra lapsos de memória e foge da realidade. Nas partes 

motora e psicomotora, é inquieta e não demonstra interesse em participar das 

atividades propostas. No interpessoal e afetivo, entra em conflito com os colegas 

todo o tempo, se faz de vítima. Ainda não desenvolveu hábitos próprios de higiene. 

Não gosta de cumprir regras. Chupa dedo o tempo todo. No comunicacional, não 

interage bem com os colegas e professores. 

  

Criança 6 

Tem 12 anos, está no 4º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 4 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$1.244,00. 

Apresenta o diagnóstico de síndrome do Pânico, reações urticariformes 

desencadeadas e agravadas por transtornos emocionais e síndrome do Toque. Tem 

um quadro muito grave de dermatite atópica em todo o corpo, com dificuldade de 

frequentar comunidades (ocorrendo piora do quadro quando se insiste com a 

criança). As lesões estão em péssimo estado e não reagem a nenhum 
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medicamento. Tem medo dos colegas, não consegue ficar em locais com barulhos. 

Nos aspectos cognitivo e metacognitivo é capaz de compreender instruções simples 

e de atender a várias ordens seguidas nas atividades da vida cotidiana. É atenta e 

apresenta  boa capacidade de concentração. No motor e psicomotor, tem boa 

coordenação motora fina e grossa. No interpessoal e afetivo, tem boa convivência 

com a professora e colegas de sala (dentro dos limites de sua timidez). Pelos 

relatos, em casa controla suas emoções, já na escola demonstra situações de 

descontrole. No comunicacional, faz o que lhe é proposto, responde algumas 

perguntas da professora regente e colegas, mas em um tom baixo. Não toma a 

iniciativa de conversar, somente se a professora de apoio incentivá-la. 

 

Criança 7 

Tem 12 anos, está no 6º ano do ensino fundamental, estuda no 1º turno (manhã). 

Mora com mais 4 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$100,00. 

Possui diagnóstico de deficiência intelectual. Nos aspectos cognitivo e 

metacognitivo, a criança apresenta dificuldade de aprendizagem e retenção do 

conteúdo que lhe foi passado. No ano de 2013, aplicamos uma prova ao aluno, mas 

constatamos que teve grande dificuldade para interpretar o texto, pelo fato de não 

conseguir ler uma frase na íntegra. Se esforça muito para ler uma palavra e quando 

chega no final do texto não consegue entender o contexto. Após constatarmos isso, 

propusemos a ler com ele e ao final lançar perguntas sobre o texto, o resultado foi 

positivo, numa primeira leitura respondeu todas as perguntas, garantindo a 

compreensão do mesmo. Nos aspectos motor e psicomotor, apresenta dificuldade 

de coordenação motora grossa e fina. Não utiliza os movimentos corporais de 

maneira harmoniosa, em alguns momentos precisa de auxílio para se locomover, 

exemplo: na rua precisa estar acompanhado por alguém, mesmo que seja seu irmão 

mais novo, pois está sujeito à quedas; no recreio ele fica sempre no mesmo local, as 

vezes sua interação com os colegas parece estar comprometida. No interpessoal e 

afetivo, interage bem com seus colegas e professores. É ansioso, prestativo, e 

respeitoso. Tem interesse em aprender. No comunicacional, comunica-se bem 

através da linguagem oral. Recebe e dá recados com clareza e objetividade. Sabe 

se expressar em diferentes situações, se fazendo entender.  
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Criança 8: 

Tem 08 anos, está no 3º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 5 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$510,00. 

Possui o diagnóstico de síndrome de Willians. Em relação aos aspectos cognitivo e 

metacognitivo, reconhece gênero humano (distingue homem, mulher, menino, 

menina, bebê). Identifica objetos comuns do seu cotidiano escolar, tais como: lápis, 

apontador, borracha, livro, caderno, dentre outros materiais escolares. Em raros 

momentos é atenta e concentrada. Reconhece a cor branca. Nas partes motora e 

psicomotora, possui grande expressão corporal. Diferencia ações como: andar, 

correr, pular, dançar. Faz uso correto da tesoura. No interpessoal e afetivo, a criança 

tem aceitado passar maior tempo em sala de aula, respeita regras e convenções 

sociais. É extremamente sociável, demonstra preocupação com o sofrimento alheio 

(gosta de oferecer carinho ao colega triste). No comunicacional, usa a linguagem 

para se comunicar, porém, com vocabulário restrito. 

 

 A seguir, a síntese dos dados das crianças da escola 1: 

 

Criança Idade Ano Escolar Diagnóstico 

1 15 6º Deficiência Intelectual 

2 13 6º Deficiência Intelectual e 

TDAH 

3 12 3º Deficiência Intelectual 

Moderada e Autismo Leve 

4 15 7º Deficiência Intelectual 

5 13 7º Deficiência Intelectual 

6 12 4º Síndrome do Pânico 

7 12 6º Deficiência Intelectual 

8 08 3º Síndrome de Willians 

Quadro 1: Dados das crianças atendidas pelo PIBID na escola 1 
Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

Escola 2 
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Criança 1 

Tem 12 anos, está no 6º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 4 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$840,00. 

Apresenta o diagnóstico clínico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), faz acompanhamento com psiquiatra e neurologista. Atualmente usa o 

medicamento “Risperidona” (1 comprimido de 12/12 horas) e Atensina (½ 

comprimido de 12 em 12 horas). Também faz acompanhamento com psicólogo e 

fonoaudiólogo. Possui relatório médico atestando dificuldade de aprendizagem 

secundária e déficit de atenção e hiperatividade com transtorno opositor desafiante 

(TOD). No aspectos cognitivo e metacognitivo a criança possui relativo desempenho, 

mas ainda apresenta dificuldades em apresentar soluções para os possíveis 

problemas, pois raramente realiza atividades e tarefas. Nas partes Motora e 

psicomotora apresenta bom domínio do esquema corporal, realiza com facilidade as 

atividades que envolvem equilíbrio estático e dinâmico. No interpessoal e afetivo 

apresenta dificuldade de relacionamento e destaca-se por fazer comentários 

maliciosos, chamando os colegas por apelidos. No aspecto comunicacional 

compreende mensagens, mas revela dificuldades em transmiti-las por apresentar 

problemas na fala, gagueira. 

 

Criança 2 

Tem 15 anos, está no 7º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 5 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$700,00. 

Possui diagnóstico de deficiência intelectual leve, condutas típicas e precisa 

desenvolver aspectos relativos a cognição (percepção, atenção, memória e 

representações mentais), ampliar os conhecimentos de Língua Portuguesa e 

superar a defasagem linguística (troca de letras na escrita) e alcançar a base 

alfabética. Nos aspectos cognitivo e metacognitivo a criança efetua cálculos mais 

simples, usando material concreto. Utiliza estratégias próprias para resolver 

situações-problema (sob intervenção). Nas partes motora e psicomotora apresenta 

bom domínio do esquema corporal, bom desempenho nas atividades que envolvem 

equilíbrio estático e dinâmico, flexibilidade e tonicidade. No Interpessoal e afetivo, 

relaciona-se bem com os colegas e interage nas atividades desenvolvidas em grupo, 
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mas apresenta pouca persistência para alcançar os objetivos, necessitando de 

intervenções. Possui autoimagem positiva e bom controle das emoções. O nível de 

comunicação é bom em termos de oralidade, mas necessita ser orientado em 

relação à sociabilidade para desenvolver seus intercâmbios de forma mais educada 

com colegas e funcionários da escola. 

 

Criança 3 

Tem 14 anos, está no 6º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 4 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$1.800,00. 

Possui diagnóstico de síndrome de Down. Nos aspectos cognitivo e metacognitivo 

realiza leitura de texto mais simples. O pensamento lógico-matemático precisa de 

intervenção do professor para que possa desenvolver estratégias próprias para 

resolver cálculos. Nas partes motora e psicomotora, apresenta bom domínio do 

esquema corporal. No interpessoal e afetivo, relaciona-se bem com colegas e 

professores e interage nas atividades grupais. O nível de comunicação é regular, 

compreende mensagens transmitidas. 

 

Criança 4 

Tem 07 anos, está no 2º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 5 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$1.200,00. 

Possui diagnóstico de deficiência motora com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor (sequela), transtorno específico do desenvolvimento motor; atraso 

da fala e linguagem e hábito oral deletério4. Nos aspectos cognitivo e metacognitivo 

a criança apresenta atenção em tudo o que acontece, revela razoável percepção e 

memória. Apresenta dificuldades no raciocínio, em fazer inferências, classificar e 

ordenar, em aplicar o que aprendeu em outras situações. Já nas partes motora e 

psicomotora, reconhece partes do próprio corpo. Revela dificuldades na flexibilidade 

motora, no equilíbrio estático e dinâmico, dominância lateral e do esquema corporal. 

                                                           
4 De acordo com Macho et. al. (2012), hábitos orais deletérios são definidos como comportamentos 
repetidos, que trazem uma sensação agradável para quem os pratica, tornando-se inconsistentes. 
Encontram-se diretamente relacionados com as funções do sistema estomatognático (sucção, 
deglutição, mastigação, respiração e fala). 
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No interpessoal e afetivo, relaciona-se bem com os colegas, professores e 

funcionários. Apresenta temperamento calmo, aceita as normas e convenções 

sociais, brinca com os colegas no recreio. Nas relações interpessoais com os 

colegas, professores e funcionários, interage, mas usa pouco os processos 

comunicativos, limitando o uso da fala para satisfazer suas necessidades, como 

beber água e ir ao banheiro. No comunicacional, usa a fala para satisfazer suas 

necessidades pessoais. Às vezes se comunica com os colegas. 

 

Criança 5 

Tem 07 anos, está no 3º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 3 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$600,00. 

Apresenta diagnóstico de deficiência motora com atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor e apresenta sequela motora que dificulta a deambulação 

(capacidade de andar ou caminhar despretensiosamente, passear). Vem sendo 

acompanhada por neurologista, ortopedista e fisioterapeuta. Nos aspectos cognitivo 

e metacognitivo a criança é muito interessada em aprender, gosta de relatar fatos de 

sua história de vida e/ou acontecimentos que presenciou. Nas partes motora e 

psicomotora, apresenta dificuldade em atividades que envolvem equilíbrio estático e 

dinâmico. Demonstra um ritmo mais lento no momento da escrita, necessitando de 

um acompanhamento individualizado, ainda não consegue grafar usando letra 

cursiva. Dificuldade em manter o alinhamento da escrita e utilização adequada do 

espaço da folha. Reconhece partes do próprio corpo. Vale ressaltar que a criança 

precisa de apoio de terceiros para se locomover. No interpessoal e afetivo, tem um 

ótimo relacionamento com todos da escola. É um aluno comunicativo, gosta de 

participar de jogos e sabe respeitar regras. No aspecto comunicacional compreende 

mensagens e apresenta clareza para expor suas ideias oralmente. Através da 

escrita ainda tem dificuldade. 

 

Criança 6 

Tem 14 anos, está no 6º ano do ensino fundamental, estuda no 3º turno (tarde). 

Mora com mais 5 pessoas, sendo que a renda mínima da família é de R$950,00. 

Possui diagnóstico de deficiência intelectual leve, sendo que necessita desenvolver 
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aspectos relativos à cognição (percepção, memória e representações mentais), 

desenvolver o raciocínio lógico-matemático, ampliar o nível de interpretação de 

textos e desenvolver atitudes necessárias ao convívio social e o equilíbrio 

emocional. Nos aspectos cognitivo e metacognitivo, realiza cálculos mais simples. 

Utiliza estratégias próprias para resolver situações-problema e consegue explicar 

seu raciocínio. Nas partes motora e psicomotora, apresenta bom domínio do 

esquema corporal e no desempenho das atividades que envolvem equilíbrio estático 

e dinâmico, flexibilidade e tonicidade. No interpessoal e afetivo, apresenta baixo 

nível de concentração em classe, se envolve em conversar paralelas ou dispersa os 

colegas falando alto e cantando. Não aceita intervenções feitas pelos professores 

para manterem a disciplina e se descontrola emocionalmente gritando ou jogando 

objetos no chão. O nível de comunicação é bom, consegue compreender e transmitir 

mensagens. 

 

 Para melhor compreendermos os dados apresentados anteriormente, segue 

um quadro com a síntese dessas informações: 

 

 

Criança Idade Ano Escolar Diagnóstico 

1 12 6º TDAH/TOD 

2 15 7º Deficiência Intelectual Leve 

3 14 6º Síndrome de Down 

4 07 2º Deficiência Motora 

5 07 3º Deficiência Motora 

6 14 6º Deficiência Intelectual Leve 

Quadro 2: Dados das crianças atendidas pelo PIBID na escola 2 
Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

 Convém salientar que os dados dos perfis foram levantados através de 

documentos das escolas, informações dos responsáveis e laudos médicos. Muitas 

vezes, tivemos que ir às residências dessas crianças e/ou atrás dos médicos que 

fizeram os diagnósticos para maiores informações. 
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5.5 – Apresentando as ações do Subprojeto PIBID/Barbacena/Pedagogia 

 

 

 A partir do diagnóstico já apresentado, duas escolas municipais apontaram 

um número significativo de discentes com deficiência, e por isso, o programa teve 

início em 06 de agosto de 2012, com um grupo de 10 alunas bolsistas, 2 professoras 

supervisoras e uma coordenadora de área. Nos reuníamos nas instituições 

escolares de segunda-feira a quinta-feira, sendo que semanalmente, realizávamos 

reunião geral no Instituto Superior de Educação Dona Itália Franco – 

UEMG/Barbacena, que era destinada para a troca de experiências e para reflexões, 

discussões e exposição das expectativas e dificuldades. 

 Para garantir o êxito e a qualidade do referido programa, no primeiro mês de 

trabalho, dedicamos nossas pesquisas coletando dados no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das referidas escolas e conhecendo o contexto das mesmas. 

Com isto proporcionamos às bolsistas um conhecimento de toda a estrutura 

arquitetônica, equipe docente e discente, normas de avaliação da aprendizagem, 

dentre outros itens. 

 Ao realizarmos tal coleta de dados, observamos que as escolas não 

possuíam a documentação básica (plano de desenvolvimento individual (PDI), 

quando necessário; perfil dos alunos; laudos; entre outros) para concretizar o 

trabalho com as crianças com deficiência e, por isso, também foi feita a organização 

desse material. 
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          Figura 13: Organização documentação escola 
           Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

 
          Figura 14: Organização documentação escola 
           Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

 Em um segundo momento, foi realizada uma aproximação dos bolsistas com 

os alunos das escolas (todos e não somente os com deficiência e/ou dificuldade de 

aprendizagem), para conhecê-los e observar seu comportamento no momento do 
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intervalo, afinal como bem escreveu Vygotsky (1932, p.) “é por meio de outros, por 

intermédio do adulto que a criança se envolve em suas atividades. Absolutamente, 

tudo no comportamento da criança está fundido, enraizado no social.[...]”. 

 Com base nessa observação foi proposta uma dinâmica intitulada de Estação 

de Jogos: 

 

A Estação de Jogos é uma atividade que visa o desenvolvimento cognitivo 
das crianças. O tipo de jogo escolhido depende do tipo de dificuldade. Por 
exemplo, se a criança tem dificuldade com o português, escolhemos jogos 
que envolvem letras. Se a criança tem dificuldade com a matemática, 
escolhemos jogos com os números (SUPERVISORA ESCOLA 2). 
 

 

Dessa forma, nos inserimos na escola e começamos a trabalhar com as 

crianças previamente selecionadas. E, para nossa surpresa, deu tão certo que as 

diretoras das escolas nos pediram que ampliássemos a Estação de Jogos para toda 

a escola (recreio), pois havia muita confusão e correria. A supervisão e a direção 

viram na Estação de Jogos uma possibilidade de mudança deste momento. 

Assim, a Estação de Jogos foi implementada no horário do recreio tendo a 

adesão de 100% dos alunos. Achamos que os mesmos não iam gostar, mas 

adoraram. Faziam até fila, esperando as bolsistas distribuírem os jogos. 

 

 
          Figura 15: Estação de Jogos 
          Fonte: Campo de pesquisa da autora 
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Percebemos que nas duas instituições o uso dos jogos no momento do 

intervalo, trouxe maior tranquilidade para os alunos. Em ambas instituições 

observamos um grande interesse dos alunos em participar do jogos, um melhor 

comportamento e maior respeito pelo outro. Como cita Antipoff (1934-1992, p.47), 

“[…] promover às crianças um ambiente suficientemente diversificado, harmonioso e 

rico em estímulos, no qual elas pudessem encontrar uma aplicação adequada à sua 

natureza [...]” 

É de suma importância ressaltar que ao pensar em Educação Inclusiva, não 

estamos nos referindo apenas aos alunos com deficiência, mas sim a todos que 

integram o ambiente escolar. Através dos jogos no momento do recreio, envolvemos 

os discentes das instituições, reafirmando o princípio da Educação para Todos, não 

direcionando neste momento, nossa atenção apenas para os alunos com 

deficiência. 

Posteriormente, já atuando especificamente com as crianças com deficiência, 

foco desta pesquisa, implementamos atividades de acordo com a necessidade de 

cada criança, visando o desenvolvimento integral das mesmas. Vale ressaltar que a 

intenção era de que as bolsistas atuassem juntamente com o trabalho já realizado 

pela escola. 

Sendo assim, partimos para o atendimento individualizado com os alunos, no 

contraturno, tendo a duração de cinquenta minutos e procurando a frequência de 

uma vez por semana, de maneira a não prejudicar seu rendimento escolar e sim 

ajudá-las a conhecerem seus pontos fortes, a compreenderem que suas dificuldades 

não existem por falta de capacidade e a descobrirem estratégias que sejam úteis no 

seu aprendizado. 

Aprender é um processo complexo e multifacetado que apresenta bloqueios e 

inibições em todos os seres humanos e, por isso, as atividades desenvolvidas 

durante os cinquenta minutos, foram baseadas nos PDIs, nos perfis confeccionados 

e nos atendimentos anteriores, as mesmas são previamente elaboradas pelas 

bolsistas e professoras supervisoras, sob a orientação da coordenadora de área. Ao 

final de cada atendimento, foi elaborado um relatório de observação sobre o 

desenvolvimento do discente nas atividades solicitadas, onde destacamos 
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potencialidades e/ou dificuldades, como também estratégias futuras, pois é muito 

importante, respeitar essa individualidade, a diferente forma de pensar, agir e 

aprender é um ponto básico na educação dessas crianças. Vale ressaltar que cada 

criança possuía um caderno onde eram registrado nossos encontros. 

No decorrer destas atividades re(pensamos), re(avaliamos), re(estruturamos) 

diante da diversidade e adversidade buscando um trabalho de qualidade. As noções 

de inclusão se tornam uma prática à medida que passam a fazer parte dos conceitos 

e valores de cada pessoa individualmente e da força da equipe de trabalho. 

Dessa maneira, foram realizadas atividades de alfabetização, conhecimento 

matemático, conhecimento linguístico e literário, conhecimento de história, geografia, 

ciências, artes e educação física. 

 

 
          Figura 16: Atividades de Alfabetização 
           Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

 

 Através das atividades de alfabetização, foi possível iniciar o processo da 

leitura e da escrita e, portanto, houve uma melhora na consciência fonológica e no 

domínio da grafia do nome completo dos alunos atendidos. Uma aluna do 3º ano, 

por exemplo, já decodifica com domínio palavras compostas por sílabas simples, 
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mas ainda é necessário trabalhar sua fluência e expressividade. Para interpretar 

textos apresenta propriedade quando as ideias estão explícitas. Já um aluno do 6º 

ano melhorou a interpretação e leitura de textos com ideias explícitas. A seguir, 

alguns exemplos de atividades ministradas. 

 

• ATIVIDADE 1 

Tema: O Pirata 

Aluno atendido: Criança com Síndrome de Down 

OBJETIVOS: Trabalhar a consciência fonológica (rima inicial) 

                        Trabalhar o processo da leitura 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1° Momento 

Recitar o verso para a aluna e fazer a interpretação oral do mesmo. 

 

2° Momento 

Pedir a aluna para montar o quebra – cabeça com as palavras do verso e 

colar no caderno. 

 

3° Momento 

Pedir a aluna para fazer uma ilustração sobre o verso. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 Percebemos que a aluna estava desconcentrada, assim fizemos a seguinte 

intervenção: pedimos para separar a palavra em sílabas oralmente e falar quais as 

letras que formam a primeira sílaba da mesma, este processo facilitou para a aluna 

encontrar as palavras e montar o verso. Quando ela pegava a palavra incorreta, 

fazíamos a mesma observar a palavra e analisar os sons. 

 No momento da colagem, a mesma demonstrou cansaço. 
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 Buscando sondar sobre o conhecimento da aluna a respeito de um pirata, ela 

disse que é um homem que tem o olho tampado e que anda de barco. Pedimos para 

ilustrar o verso. Apesar de apresentar cansaço em alguns momentos a aluna 

desenvolveu bem as tarefas propostas e recitou com entusiasmo o verso. 

 

• ATIVIDADE 2 

Tema: Labirinto de Animais 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual 

OBJETIVOS: Trabalhar o processo de alfabetização 

                     Buscar estratégia e associação. 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA  ATIVIDADE 

 

1° Momento 

 Apresentar para a aluna a cartela onde cada número corresponde a uma letra 

explicando para a mesma como deverá ser feita a atividade. 

 

2° Momento 

 Mostrar para a aluna a cartela que possui os espaços em branco abaixo dos 

números, onde a mesma colocará a letra correspondente a cada número, formando 

assim uma palavra que deverá ser lida. 

 

3° Momento 

 Solicitar que a aluna encontre a metade correspondente a cada animal 

seguindo o labirinto. 

 

OBSERVAÇÕES DA  ATIVIDADE 

 

 Iniciamos a atividade solicitando que a aluna escrevesse seu próprio nome, já 

que a mesma ainda vem apresentando dificuldades com a grafia. Ao explicarmos o 

que deveria ser feito na atividade, a aluna não demonstrou nenhuma dúvida e iniciou 
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a construção das palavras na cartela, porém no decorrer da atividade demonstrou 

alguns momentos de desatenção, não associando corretamente a letra ao número, 

quando a mesma conseguiu concentrar-se desenvolveu corretamente as demais. 

 Ao ler as palavras a aluna demonstrou dificuldade, visto que a mesma ainda 

se encontra no processo de alfabetização (pré-silábico). 

 Ao formar a palavra ÉGUA, a mesma disse ser RÉGUA. Dissemos a palavra 

correta e explicamos ser o feminino de cavalo, logo ela questionou se o feminino não 

era “CAVALA”. Achamos muito interessante a linha de raciocínio da aluna. 

 Na atividade labirinto, traçou o caminho primeiramente com o dedo em 

seguida com o lápis, como foi instruída. Desenvolveu a atividade mantendo domínio 

nas ligações. 

 A aluna ainda disse ter gostado muito da atividade do labirinto, pedindo para 

que fosse realizada mais vezes. 

 

• ATIVIDADE 3 

Tema: Jogo da Memória 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual 

OBJETIVOS: Trabalhar o processo de alfabetização 

                     Buscar estratégias e associação. 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1° Momento 

 Apresentar o “Jogo da Memória Brinquedos” (imagem x imagem), lendo as 

regras do mesmo para a aluna. 

 

2° Momento 

 Buscando trabalhar a interpretação e compreensão das regras acerca do jogo 

pedir a aluna para explicar como se deve jogar, após a leitura das regras feita pelo 

aplicador  jogar com a mesma. 
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3° Momento 

 Após o jogo, pedir a aluna para escolher 5 imagens. Em seguida organizá-las 

lado a lado, marcar um tempo para a aluna observar a sequência e tampar; entregar 

as peças com as imagens e pedir para que ela as organize na mesma sequência; 

quando terminar destampar e conferir se organizou suas peças na sequência 

correta. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 Demos inicio a atividade trabalhando a grafia do nome próprio, a aluna  

apresentou uma melhora, esquecendo-se apenas de uma letra. 

 Antes de começarmos o jogo, explicamos as regras e solicitamos que ela 

demonstrasse o que entendeu. A mesma apresentou domínio, desenvolvendo com 

facilidade o que compreendeu e de maneira correta. 

 No desenvolvimento do jogo da memória, observamos que na maior parte do 

tempo, a aluna manteve-se concentrada e atenta, conseguindo assimilar as cartas e 

encontrar seus respectivos pares. 

 No terceiro momento, quando mostramos para a aluna uma sequência de 

cartas (5) e viramos ao contrário, para a mesma repetir a ordem, ela organizou da 

maneira correta sem nenhuma intervenção. 
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         Figura 17: Atividades de Matemática 
          Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

 

 A figura 17 exemplifica uma atividade de Matemática. Através dessas 

atividades alguns alunos atendidos conseguiram abstrair quantidades, buscando 

estratégias para operar seus cálculos mentalmente e obtendo sucesso. Dos seis 

alunos da escola 2, por exemplo, três passaram a dominar e a operar com sistema 

monetário;  dois estão começando a operar e um ainda necessita de auxílio 

constante. Destacamos que o aluno do 6º ano, hoje consegue fazer leitura do 

calendário, o que não conseguia. O aluno do 7º ano ( demonstrado na foto, com 

Síndrome de Down) e a aluna do 3º ano ainda apresentam dificuldade, entretanto já 

compreendem o tipo de operação que executam (soma, subtração, multiplicação e 

divisão), o que não acontecia antes. De maneira geral, as atividade lúdicas 

despertaram o interesse e a atenção dos alunos envolvidos, promovendo uma 

aprendizagem significativa. Explorando também atenção, concentração, percepção e 

principalmente aprendizagem. Para melhor compreensão, a seguir atividades de 

Matemática. 
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• ATIVIDADE 1 

Tema: Sistema Monetário 

Aluno atendido: Criança com Síndrome de Down 

OBJETIVO: Reconhecer as notas do sistema monetário brasileiro 

                     Trabalhar raciocínio lógico-matemático 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Procurando fazer uma sondagem, identificar se o aluno conhece todas as 

notas do sistema monetário e seu valor. Posteriormente pedir a ele para organizá-las 

na ordem crescente. 

 

2º Momento 

 Apresentar um valor, usando apenas uma nota e pedir ao aluno para 

representar o mesmo valor usando outras notas. Os valores apresentados foram: 

R$1,00/R$2,00/ R$5,00/R$10,00. 

 

3º Momento 

 Registrar no caderno por meio de desenho, alguns valores da atividade 

desenvolvida. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 Ao organizar as notas na ordem crescente, o aluno apenas inverteu o lugar 

das notas de R$1,00 e R$2,00. Como estratégia, pedimos ao mesmo para explicar a 

disposição das cartas, neste momento o mesmo percebeu seu erro e trocou de lugar 

as notas. 

 Ao iniciarmos a troca das notas, o aluno fez da seguinte forma: 

� R$2,00 – por duas notas de R$1,00 (com domínio) 
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� R$10,00 – por duas notas de R$5,00 (com domínio). Ao pedirmos mais 

opções de troca com este valor, foi necessário indicar as notas a serem usadas para 

ele apresentar a troca. Como estratégia apresentamos as notas de R$1,00 e depois 

as de R$2,00. Ao trabalhar com as notas de dois reais percebemos que em certos 

momentos o aluno associou a troca a quantidade de notas e não ao valor das 

mesmas. 

� R$5,00 – Neste momento foram necessárias algumas intervenções. Ele 

soube identificar que deveria usar notas de R$1,00 e R$2,00, mas apresentou 

R$6,00 (em duas notas de R$1,00 e duas notas de R$2,00), contando corretamente 

o valor que estava em mãos. Apresentou dificuldade para retirar a quantia que 

estava a mais, após intervenção conseguiu perceber a solução para a questão. 

 Para maior fixação, pedimos ao aluno para registrar no caderno, através de 

desenho alguns valores que foram representados. Vimos a necessidade de trabalhar 

mais atividades envolvendo o sistema monetário brasileiro com o aluno, para uma 

maior compreensão. 

 

• ATIVIDADE 2 

Tema: O Tabuleiro do Sapo 

Aluno atendido: Criança com Síndrome de Down 

OBJETIVO: Trabalhar o processo da subtração (fato fundamental) 

                      Estimular percepção espacial 

                      Desenvolver raciocínio matemático 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Solicitar à aluna que escreva a palavra sapo. 

 

2º Momento 

 Explicar como a atividade será desenvolvida. 
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3º Momento 

 Apresentar um tabuleiro contendo 48 subtrações, no qual a aluna deve 

resolvê-las e marcar o caminho somente pelas operações com total ZERO. 

Utilizamos o material dourado como recurso para resolver as operações. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 Foi desenvolvida uma atividade usando o Tabuleiro do Sapo, o qual 

apresentava operações de subtração (fato fundamental). 

 Começamos a atividade solicitando à aluna para escrever a palavra SAPO, 

onde a mesma fez algumas confusões, ora respondia de acordo, ora não, o que lhe 

atrapalhava no momento da escrita. Demonstrou grande interesse e fazia algumas 

objeções quando a supervisora intervinha com correções necessárias. 

 Explicamos como seria desenvolvida a atividade antes de dar início ao jogo, 

neste momento exploramos o conhecimento prévio da aluna sobre o processo da 

subtração. Durante toda a atividade, foi utilizado o material dourado, no começo 

foram necessárias algumas intervenções. 

 No terceiro caso de subtração a aluna demonstrou maior entendimento sobre 

o jogo, apresentando uma significativa melhora em seu raciocínio e na sua 

capacidade de percepção, citamos como exemplo: ela pegou duas unidades de uma 

só vez; mas soube distinguir que cada um simbolizava uma quantidade. Também foi 

possível perceber que em certos momentos a aluna trocava o sinal de menos por 

mais ao falar a operação. 

 Buscando perceber o nível de compreensão da aluna sobre a subtração, em 

uma operação 3-3, foi pedido a mesma que fizesse a conta mentalmente (sem 

utilizar o material dourado), ela respondeu com precisão. Notamos que, na metade 

da atividade, foi adotado pela mesma uma estratégia onde subtração de números 

iguais daria zero, com isso finalizou a tarefa proposta com mais facilidade e rapidez. 

 Ao perguntar se ela gostou da atividade, sua resposta foi positiva, relatando 

que o sapo é legal. 

 Finalizamos este exercício satisfeitas, pois alcançamos nosso objetivo e 

percebemos que a aluna melhora a cada aula, em termos cognitivo, motor e social. 
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• ATIVIDADE 3 

Tema: Ida ao Supermercado 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual e TDAH 

OBJETIVO: Trabalhar sistema monetário brasileiro 

                      Trabahar situação-problema envolvendo adição e subtração com 

reserva 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Solicitar ao aluno para recortar de panfleto de supermercado cinco produtos. 

 Em seguida colar no caderno os recortes, sendo do mais caro para o mais 

barato. 

 

2º Momento 

 Criar situação-problema envolvendo os produtos que o aluno recortou e colou 

no caderno. 

 

3º Momento 

 Pedir para que ele faça os cálculos no caderno, para observarmos sua linha 

de raciocíonio e, em seguida, solicitar para pegar no dinheiro de brinquedo o total 

obtido na operação. 

  

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 Percebemos que a aluna recortou aleatóriamente os produtos, não 

explorando os demais panfletos. 

 Fez corretamente a colagem dos recortes, seguindo a ordem pré determinada 

pela bolsista. Quando solicitada para expor oralmente a ordem que seguiu, 

apresentou grande dificuldade, sendo necessário intervenção e após a mesma, 
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disse ter colado do MAIOR para o MENOR e não do MAIS CARO para o MAIS 

BARATO. 

 Ao solucionar a situação problema, elaborada pela supervisora, a aluna 

demonstrou grande dificuldade para buscar uma estratégia de racioncíonio, veja 

como fez: 

PROBLEMA 

Tenho R$ 50,00 e vou comprar um ovo de páscoa que custa R$27,99 e dois ovinhos 

recheados, sendo que cada um custa R$4,99. Qual será o meu troco? 

1º) 50,00                    Necessitou de intervenção constante para resolver a operação 

   - 27,99 

Após a operação disse ter finalizado. Chamamos sua atenção para a releitura do 

problema, pois ainda faltavam os ovos recheados 

   25,01 

     4.99                               

     4,99 

OBS.: A conta mostrada acima foi a exatamente a conta que a aluna montou, sendo 

que preservamos o erro para a compreensão do raciocínio do aluno por parte do 

leitor.  

 

Questionamos como ela iria resolver a operação e neste momento ela reorganizou a 

operação, veja a seguir: 

   25,01            20,02 

-    4,99           -  4,99 

OBS.: A aluna ainda não domina a subtração com reagrupamento. Nesta data 

também percebemos pouco interesse pelos estudos. Ela apresentou a troca da letra 

b por p. 
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         Figura 18: Atividades de Português 
          Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

Realizávamos atividades de Português abordando leitura, interpretação e 

(re)escrita, usando como recursos as fábulas, histórias em quadrinhos e histórias 

que os próprios alunos sugeriam. Criamos um caderno para as crianças com o título 

de “As descobertas” e nele era registrado todo o conhecimento que as mesmas iam 

adquirindo, no caderno eram registradas as descobertas de cada criança. No 

decorrer das atividades, estimulávamos a leitura oral e buscávamos perceber as 

dificuldades ortográficas para trabalhar com elas posteriormente. Também usamos 

ditados, músicas e cantigas para estimular a escrita. A seguir, alguns exemplos: 

 

• ATIVIDADE 1 

Tema: A Copa das Confederações Brasil 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual 

OBJETIVO: Trabalhar leitura e interpretação 

                     Explorar organização de ideias (coerência e coesão) 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 
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1º Momento 

 Partindo da realidade do aluno, pedir ao mesmo que complete um texto 

lacunado sobre o 1º Jogo do Brasil na Copa das Confederações. Segue abaixo o 

texto: 

quinze                Confederações                    centro-oeste                      junho              

Brasília 

Japão                   sábado                 Brasil 

 

 No dia __________ do mês de __________ do ano de 2013, terá início a 

Copa das __________. A abertura será na Capital do Brasil, que é __________ e 

está localizada na região __________. 

 No __________ acontecerá o jogo de abertura, que será entre __________ e 

__________. 

 

2º Momento 

 Pedir ao aluno para elaborar três questões de múltipla escolha sobre o texto 

apresentado. Em seguida, o mesmo deve escolher uma pessoa para responder as 

questões e ele mesmo fará a correção. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 No início da atividade o aluno apresentou dificuldade para localizar as 

palavras a serem colocadas nas lacunas, após intervenção desenvolveu com 

facilidade. 

 Ao elaborar as três questões, percebemos fez uso de frases curtas, repetidas 

e com pouca coerência e coesão. 

O Brasil jogará contra qual time? 

O Brasil jogará em que região? 

O Brasil jogará em qual capital? 
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• ATIVIDADE 2 

Tema: O Leão e o Ratinho 

Aluno atendido: Criança com Síndrome de Willians 

OBJETIVOS: Trabalhar inferência; 

                        Trabalhar sequência lógica 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

Pedir à aluna para ler em voz alta a fábula “O Leão e o Ratinho”. 

 

2° Momento 

Oralmente fazer a interpretação da fábula e trabalhar inferência. 

 

3°Momento 

Apresentar 6 imagens e pedir à aluna para organizar de acordo com os 

acontecimentos da fábula. 

 

4°Momento 

Apresentar 2 perguntas sobre o texto e pedir a aluna para respondê-las. 

 

OBSERVAÇÃO DA ATIVIDADE 

 A aluna aceitou fazer a leitura em voz alta e identificou os personagens 

principais. Apresentou uma pequena dificuldade em recontar oralmente a história, 

tendo que recorrer ao texto várias vezes. No entanto, conseguiu fazer a inferência 

na fábula. 

 Ao organizar as imagens na sequência, a aluna se confundiu um pouco ao 

analisá-las, por isso foi necessária intervenção. 

 Foi pedido para fazer a colagem das imagens no caderno e escrever o que 

acontecia em cada uma, fazendo a reescrita. A mesma fez com domínio. 
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 Durante a escrita foi possível perceber que a aluna faz troca de algumas 

letras devido ao fonema (som) das mesmas. Exemplo: “c” por “g”, “d” por “t”, “v” por 

“f”. 

 Apesar da timidez, demonstrou interesse e atenção no decorrer da atividade, 

comportamento bem diferente dos encontros anteriores. 

 

 

• ATIVIDADE 3 

Tema: Quebra cabeça de Frases 

Aluno atendido: Criança com Síndrome do Pânico 

OBJETIVO: Trabalhar o raciocínio lógico 

                      Trabalhar leitura e organização de frases  

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Estimular o aluno a montar o quebra-cabeça, mostrar a figura retratada na 

embalagem do jogo. (Se necessário, no decorrer da atividade deixar exposta a 

figura).  

 

2º Momento 

 Explorar oralmente os detalhes da imagem. 

 

3º Momento 

 Apresentar um texto lacunado, relacionado com a imagem do quebra-cabeça. 

Em seguida pedir ao aluno para escolher entre três opções o melhor título para o 

texto. 

OBS.: Buscando despertar maior interesse do aluno pela atividade iremos 

apresentar o texto onde as palavras deverão ser coladas. 

 Elaboramos um texto simples, para fazer uma sondagem do processo de 

leitura e organização de pensamento do aluno. 
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AZUL GUSTAVO PAI CONTROLE 

REMOTO 

CARRINHO 

 

          UM MENINO CHAMADO ____________________ GANHOU UM PRESENTE. 

          ELE GANHOU DE SEU ____________________ UM LINDO 

____________________. 

          O CARRINHO É DA COR ____________________ E TEM UM 

____________________. 

         GUSTAVO GOSTA DE CHAMAR SEUS AMIGOS PARA BRINCAR DE CARRINHO. 

 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 No início das atividades, o aluno demonstrou bastante timidez, mantendo seu 

olhar sempre baixo e pouco diálogo (quase nenhum, só respondia sinalizando com a 

cabeça às perguntas que lhe eram feitas). 

 Foi apresentado um quebra cabeça com 15 peças, com a imagem de um 

carro, pois o aluno se interessa bastante. Antes de iniciar a montagem do mesmo foi 

solicitado ao aluno para escrever em seu caderno o seu nome todo, onde foi 

percebido uma melhora quanto a grafia (aumentou o tamanho das letras e 

espaçamento entre palavras). 

 Ao ver a imagem, ele demonstrou grande interesse, observando-a com 

detalhes, sendo que, quando começou a montar o quebra cabeça, fez com 

desenvoltura, sem muitas dificuldades, traçando suas próprias estratégias, até que 

conseguiu montar a parte que contém as rodas do carro, mais que a metade do 

carro, praticamente sem intervenções. Para montar a parte que representa o carro, 

demonstrou um pouco de impaciência, recorrendo ao desenho exposto na 

embalagem.  E, devido ao nervosismo, foram feitas algumas intervenções pelas 

bolsistas para que concluísse a atividade. 
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 Em termos de tempo, foi observado que o aluno desenvolveu a atividade em 

um tempo menor do que era esperado, demonstrando uma melhora na organização 

de suas ideias e imagens. 

 Em um segundo momento, trabalhamos com uma atividade de Língua 

Portuguesa, na forma de texto lacunado, relacionado com o quebra cabeça. O aluno 

desenvolveu a atividade com muita facilidade e entendimento, completou as lacunas 

corretamente sem intervenções e fez a leitura de acordo com os acontecimentos 

narrados nas frases. Ao ser solicitado para dar um título à história, o fez com 

precisão sem demorar “Gustavo e o seu presente”. Logo após a finalização da 

atividade de leitura, solicitamos que o mesmo fizesse as colagens das palavras 

soltas para percebermos sua coordenação motora, o que se encontra bem 

desenvolvida. 

 Quando questionado se a história foi interessante, foi respondido pelo aluno 

que não, pois ele já tinha um carro de verdade. 

 No momento de recontar a história, o aluno perdeu a concentração e já não 

estava tão atento à atividade e às indagações que lhes eram feitas, deixando bem 

notório que o seu tempo de concentração para as realizações das atividades é de 

cerca de 40 minutos. Foi solicitado que o mesmo desenhasse um carro em seu 

caderno, para relaxar, chamar sua atenção e tirar sua tensão. Foi desenhado um 

carro de acordo com o quebra-cabeça, o qual ficou exposto para que ele tirasse o 

modelo (atitudes tomadas pelo próprio aluno). 

 Mas no desenvolvimento dessas atividades o aluno permaneceu sempre 

tímido, somente na parte do desenho que ele relaxou, brincou e interagiu com as 

bolsistas. 

OBS.: O aluno não sabe distinguir o que é uma listra e confunde um pouco cores. 
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          Figura 19: Atividades de História 
           Fonte: Campo de pesquisa da autora 

 

 

 Em relação às atividades de História, procuramos trabalhar em um primeiro 

momento as datas comemorativas do meses do ano. Assim, pudemos incentivar o 

conhecimento da história de nosso país (Dia da República, Dia da Bandeira 

Nacional, Dia da Independência, Dia da Proclamação da República, Dia do Índio, 

entre outras), além de envolver atividades de alfabetização, escrita e leitura. Abaixo, 

exemplos de atividades: 

 

• ATIVIDADE 1 

Tema: Dia da Independência do Brasil 

Aluno atendido: Criança com Síndrome de Down 

OBJETIVO: Compreender o que foi a Independência do Brasil 

          Compreender como se deu a Independência do Brasil 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 
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1º Momento 

 Cantar o hino nacional e explicar que fala sobre a Independência do Brasil. 

 

2º Momento 

Dar uma cruzadinha com palavras sobre a Independência do Brasil e pedir 

para o aluno preencher. Explicar o que significa cada palavra. Explicar sobre a 

Independência do Brasil. Mostrar imagens, desenhos, vídeos. 

 

3³ Momento  

 De posse da cruzadinha preenchida, solicitar ao aluno que desenhe as 

palavras e monte uma história com elas, narrando como se deu a Independência do 

Brasil. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 Por ser a primeira vez que o aluno escuta sobre esse tema, Independência do 

Brasil, ele teve uma certa dificuldade em compreender seu significado. Não sabia 

cantar o hino, nem acompanhar o ritmo. 

 No momento 2, entretanto, preencheu as palavras corretamente, mas não 

compreendeu seus significados. 

 Ao montar a história, no momento 3, contou como se fosse uma historinha e 

inventou boa parte. Decidimos abordar esse tema mais vezes, até que o aluno 

domine por completo o assunto. 

 

• ATIVIDADE 2 

Tema: Dia do Índio 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual 

OBJETIVO: Compreender quem são os índios 

          Compreender o papel dos índios na construção do nosso país 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 
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1º Momento 

 Mostrar desenhos de índios e pedir que o aluno colora e/ou pinte e explicar 

quem são os índios. 

 

2º Momento 

 Recortar os desenhos e montar um mural contando a trajetória dos índios no 

Brasil.  

 

3³ Momento  

 Solicitar ao aluno que reconte a história que foi montada no mural. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 A atividade se iniciou com o aluno pintando desenhos de índio e, 

posteriormente ouvindo sobre quem são os índios. Nesse momento, ficou um pouco 

inquieto e teve dificuldade de concentração. 

 Posteriormente, com o auxílio das bolsistas, o aluno montou um mural 

mostrando como foi a chegada dos portugueses no Brasil e como os índios ficaram 

depois que o Brasil foi colonizado. Durante a montagem do mural, era contada a 

história de como o Brasil foi descoberto, muito sucintamente para ele. 

Por fim, pedimos que o aluno contasse a história do jeito dele para nós, sendo 

que ele teve certa dificuldade por ficar disperso em muitos momentos. Só prestava 

atenção quando tinha tarefas para fazer. Percebemos que este aluno necessita, 

principalmente, de atividades que envolvam sua atenção. 
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          Figura 20: Atividades de Geografia 
          Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

 

 Sobre as atividades de Geografia, como apontado na figura 20, trabalhamos 

com noções climáticas, noções espaciais, leituras cartográficas, dentre outros. A 

seguir, exemplos. 

 

ATIVIDADE 1 

Tema: O Mapa em Quebra Cabeça 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual e TDAH 

OBJETIVO: Trabalhar leitura cartográfica 

                     Desenvolver a coordenação visomotora                 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

1º Momento 

 Solicitar a aluna para montar o quebra-cabeça do mapa em que constam as 

regiões brasileiras. Oralmente explorar o mesmo (número de regiões; maior região; 

menor região) 
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2º Momento 

 Pedir a aluna para montar o mapa do Brasil com os Estados e suas 

respectivas capitais. Explorar oralmente a localização dos Estados e suas capitais. 

 

3º Momento 

 Como o professor está trabalhando a Região Sul, pedir a aluna para fazer o 

contorno desta região usando a peça do quebra-cabeça e em seguida usando as 

peças do quebra-cabeça Estados e capitais, solicitar para fazer o contorno dos 

Estados que estão nesta região. 

 Após esse trabalho, elaborar uma legenda e identificar no mapa os Estados 

usando as siglas. 

  

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 Ao montar o quebra-cabeça das Regiões Brasileiras a aluna apresentou 

domínio e respondeu com segurança as questões de interpretação. 

 Para montar o mapa representando os Estados e suas capitais foi necessário 

apontar opções, para que pudesse escolher uma peça, já que a mesma ainda não 

domina a localização dos Estados Brasileiros. Como estratégia, montamos uma 

região de cada vez. 

 No terceiro momento ao explorar a Região Sul, percebemos que a aluna 

ainda tem dificuldade para fazer a leitura cartográfica, por este motivo iremos 

explorar uma região a cada atividade prática. 

OBS.: Esta atividade foi desenvolvida a partir da observação realizada durante a 

avaliação bimestral de geografia da aluna, onde vimos que a mesma ainda não 

domina a leitura de mapas. 

 

• ATIVIDADE 2 

Tema: O Clima 

Aluno atendido: Criança com Síndrome do Pânico 

OBJETIVO: Compreender as estações do ano 
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DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Apresentar à aluna cartões contendo imagens referentes às estações do ano. 

VERÃO – SOL 

INVERNO – NEVE 

OUTONO – FOLHAS 

PRIMAVERA – FLORES 

 

2º Momento 

 Apresentar à aluna cartões contendo palavras referentes às estações do. 

VERÃO – CALOR 

INVERNO – FRIO 

OUTONO – FOLHAS 

PRIMAVERA – FLORES 

 Explicar as estações do ano. 

 

3³ Momento  

 Pedir à aluna que faça a associação entre os cartões: 

VERÃO – SOL – CALOR 

INVERNO – NEVE - FRIO 

OUTONO – FOLHAS - FOLHAS 

PRIMAVERA – FLORES - FLORES 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 No primeiro momento, a aluna participou com interesse e entusiasmo, pois 

ficou curiosa com os cartões. 
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 No segundo momento também houve uma resposta muito positiva da aluna 

que questionou, inclusive, por que o sol era muito quente e por que a lua só aparecia 

à noite. 

 Ao ser solicitada que associasse os cartões correspondentes às estações do 

ano com as figuras e as palavras o fez corretamente, ficando em dúvida entre a 

primavera e o outono, contudo ao relembrar a conversa com as bolsistas sobre as 

frutas, acertou a resposta. 

 

 

 
         Figura 21: Atividades de Ciências  
          Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

 

A imagem anterior (21) demonstra uma atividade que trabalhamos com um 

aluno buscando diferenciar os diversos tipos de texturas. Em Ciências, também 

trabalhamos com ilustrações, vídeos variados, confecção de materiais recicláveis, 

meio ambiente, conhecimento dos animais, exploração de fichas com expressões 

faciais (elementos do rosto, sorriso ou risada para compreensão do corpo humano), 

pintura livre e jogo com as mãos. A seguir mais exemplos: 
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• ATIVIDADE 1 

Tema: O Corpo Humano 

Aluno atendido: Criança com Síndrome de Willians 

OBJETIVO: Conhecer as partes do corpo 

           Conhecer o corpo humano 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Apresentar à aluna um boneco de papel grande com as partes do corpo 

humano (móveis). 

 

2º Momento 

 Ir falando as partes do corpo humano e mostrando no boneco e pedindo que 

a aluna aponte as mesmas partes do corpo nela mesma. 

 

3³ Momento  

 Dançar a música “cabeça, ombro, joelho e pé”. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

No início a aluna estava muito agitada, mas no decorrer da atividade a aluna 

se expressou de forma muito positiva, interagiu o tempo todo, mostrou satisfação em 

executar tudo o que solicitado. 

No primeiro e no segundo momentos, a aluna cumpriu corretamente os 

comandos, entretanto, no terceiro momento não conseguiu acompanhar a música e, 

por isso, tivemos que cantar mais devagar, explicando onde ficava as partes do 

corpo, para que a aluna acertasse a música. 

 

• ATIVIDADE 2 

Tema: Meio Ambiente 



162 

 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual 

OBJETIVO: Preservar o meio ambiente 

          Trabalhar com materiais recicláveis 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Contar para a aluna uma história sobre o meio ambiente, explicando o que é e 

sua necessidade de preservação. 

 

2º Momento 

Apresentar materiais recicláveis (garrafas pet, tubos de caneta, palha, papel 

rascunho, entre outros). 

 

3³ Momento  

 Montar a casinha dos três Porquinhos para uso posterior em outras 

atividades. 

 

OBSERVAÇÕES DAS ATIVIDADES 

 

 A aluna interagiu muito bem nesta atividade. Trouxe exemplos do seu 

cotidiano, falou sobre sua família e seus vizinhos. Falou sobre as árvores de seu 

bairro e falou sobre a água de sua casa. 

 Compreendeu o que é o meio ambiente, contudo teve dúvidas quanto ao 

conceito de preservação ambiental. 

 Ao manipular os materiais recicláveis demonstrou extremo interesse, pedindo, 

inclusive, que se utilizasse esse material também em outras “matérias”.  

 

• ATIVIDADE 3 

Tema: Imitando os Animais 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual 
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OBJETIVO: Conhecer alguns animais 

          Diferenciar alguns animais 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Apresentar ao aluno desenhos de animais e solicitar que os pinte de maneira 

diferente. 

 

2º Momento 

 Perguntar o porquê da escolhas das cores e o que o aluno percebe de 

diferença entre os animais. Explicar cada animal e sua diferença. 

 

3³ Momento  

 Dançar a música “Imitando os animais”. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 O aluno teve grande interesse nessa atividade, uma vez que já tinha falado 

que gostava de animais. Prestou atenção em tudo que foi dito e respondeu 

corretamente aos comandos. Teve um pouco de dificuldade de diferenciar animais 

como pato e galinha, gato e tigre (tigre para ele é um gato bem grande). E no 

momento de dançar a música não conseguiu seguir o ritmo, por isso, cantamos mais 

devagar para que ele conseguisse acompanhar. 
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         Figura 22: Atividades de Artes 
          Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 

 

Em relação às Artes, fizemos trabalhos com pintura, recortes e colagem, 

músicas, parlendas, cantigas de roda, fantoches, dedoches e atividades de teatro. 

Essas atividades se destacaram, principalmente, para as alunas com autismo e 

síndrome do pânico, pois percebemos que elas gostaram muito e se concentraram, 

por exemplo, para encontrar gravuras de pessoas bonitas e alegres, as outras que 

julgavam serem feias e/ou tristes faziam apenas um comentário e não as 

recortavam. Cantavam, batiam palmas e sorriam muito. As alunas interagiram de 

forma muito positiva, interpretaram cenas, comentaram, citaram algumas cores, 

identificaram plantas e principalmente se atentaram para a fisionomia dos 

personagens, se estavam tristes, alegres, chorando, com raiva, etc. Conseguiram se 

concentrar por um tempo maior, se preocupando com os mínimos detalhes. A 

seguir, mais exemplos: 

 

• ATIVIDADE 1 

Tema: A Bruxinha que era Boa 

Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual e Autismo 
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OBJETIVO: Trabalhar expressão corporal 

           Trabalhar expressão facial 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

 Ler para a aluna a história de Maria Clara Machado “A Bruxinha que era Boa”. 

 

2º Momento 

 Solicitar que a aluna interprete com o corpo trechos da história. 

 

3³ Momento  

 Solicitar que a aluna interprete com o rosto trechos da história. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 A aluna participou ativamente da atividade e adorou a mesma, pedindo para 

fosse feita mais vezes. Combinamos que na próxima semana ela vai trazer a história 

para ser interpretada. 
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          Figura 23: Atividades de Educação Física 
           Fonte: Campo de pesquisa da autora 

 

 

Desenvolvemos também, conforme demonstrado na figura 23, atividades de 

Educação Física, com o intuito de aprimorar as habilidades motoras dos alunos 

atendidos. Dessa forma, pudemos atuar no desenvolvimento global de nossos 

educandos. Abaixo, um exemplo de atividade ministrada. 

 

• ATIVIDADE 1 

Tema: Caça ao Tesouro 

Aluno atendido: Criança com Síndrome de Down 

OBJETIVO: Desenvolver a percepção espacial 

                     Estimular o raciocínio 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1º Momento 

Desenvolvemos a brincadeira “Caça ao tesouro”. 
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 Apresentamos as coordenadas as quais o aluno seguiu deslocando-se 

pelo pátio da escola, até chegar ao ponto final, onde encontrou o tesouro 

(chocolate). Seguem abaixo as pistas: 

� Dê sete passos para frente. 

� Vire para sua esquerda. 

� Ande até a biblioteca. 

� Dê três passos para frente. 

� Vire para sua esquerda. 

� Pule na amarelinha ida e volta. 

� Fique de frente para a cozinha. 

� Suba a escada, localizada a sua direita e conte os degraus que você irá subir. 

� Vire para sua esquerda. 

� Ande até a rampa e desça. 

� Dê treze passos. 

� Desça a rampa. 

� Vire para sua direita. 

� Dê quinze passos. 

� Vire para sua direita. 

� Dê cinco passos e encontrará o tesouro. 

 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 A atividade começou com a explicação de como seria o 

desenvolvimento da mesma; leitura realizada pela supervisora e com o auxílio das 

bolsistas. 

 Logo após a leitura do primeiro comando, o aluno apresentou 

dificuldade para compreender o que foi lido e resistência para iniciar o 

deslocamento, sendo necessário uma bolsista para fazer juntamente com o mesmo 

a contagem dos passos que lhe foram solicitados. 

 Quando os comandos envolviam as direções direita/esquerda o aluno 

não soube fazer a diferenciação. Como estratégia pedimos para mostrar a mão que 
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ele utiliza o lápis no momento da escrita, identificando assim o lado direito. Nos 

demais comandos percebemos que o mesmo fez uso da estratégia que lhe foi 

apresentada. 

 Embora o aluno tenha apresentado displicência no decorrer da 

atividade, observamos que ele conseguiu reter informações na memória e que sua 

noção de espaço está em desenvolvimento e podendo ser trabalhada. 

 

Além disso, ao longo de nossa trajetória nas escolas também confeccionamos 

materiais para a adaptação da aprendizagem e conseguimos alguns recursos que 

auxiliassem na aquisição mais efetiva e confortável dos conhecimentos. 

 

 
          Figura 24: Confecção de Material - Português 
           Fonte: Campo de pesquisa da autora 
 
 
 A figura 24 nos mostra um exemplo de confecção de material realizado pelo 

PIBID/UEMG/Barbacena em Pedagogia, para melhor compreendermos a aplicação 

desse material, segue uma atividade realizada com ele: 

 

• ATIVIDADE 1 

Tema: Cruzadinha (Cruza – Palavras) 
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Aluno atendido: Criança com Deficiência Intelectual 

OBJETIVOS: Estimular o processo de escrita 

                     Trabalhar unidade fonológica (sílaba). 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 

1°momento 

 Solicitar que a aluna fale o nome das palavras que serão trabalhadas na 

cruzadinha. 

 

2°momento 

 Pedir a aluna para montar a palavra chave: TELEFONE. A partir daí montar 

uma palavra de cada vez usando o alfabeto móvel. 

 

3°momento 

 Solicitar que a aluna transcreva para o caderno a cruzadinha. 

 

4°momento 

 Mostrar todas as imagens e a mesma deverá escolher uma para criar uma 

frase. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATIVIDADE 

 

 Iniciamos a atividade solicitando que a aluna escrevesse o nome completo 

onde observamos maior domínio da grafia do segundo nome. 

 Pedimos para falar o nome das imagens da cruzadinha, onde a aluna 

reconheceu todas com facilidade. 

 No 2° momento foi pedido para formar a palavra chave (telefone), falamos a 

primeira sílaba, para dar inicio ao reconhecimento onde em seguida manteve 

domínio dos demais fonemas. 

 A palavra DEDO fora da cruzadinha a aluna montou tranquilamente, porém 
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apresentou dificuldade em organizá-la; 

 BONECA a aluna formou a palavra no primeiro momento utilizando somente 

as vogais, com intervenção da professora supervisora reconheceu as sílabas; 

 Já na palavra BALEIA e RÁDIO não demonstrou nenhuma dificuldade. 

 Pedimos que fosse feita a leitura, onde percebemos que ela se orientou pelas 

letras e não pelas imagens. 

 No momento de reescrever a cruzadinha no caderno, a mesma não teve 

nenhuma dificuldade. 

 Para finalizar pedimos que criasse e escrevesse no caderno uma frase 

escolhendo um dos desenhos a frase foi: A BONECA É BONITA. 

 No decorrer da atividade observamos que a mesma demonstrou dificuldade 

na percepção espacial, nos momentos de montar as palavras na cruzadinha e que já 

possui noção silábica, porém não tem noção de espaço entre palavras e não 

diferencia palavra/frase. 

 
 

 
          Figura 25: Confecção de Material - Matemática 
     Fonte: Campo de pesquisa da autora 
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         Figura 26: Aquisição do Plano Inclinado 
          Fonte: Campo de pesquisa da autora 

 

 
          Figura 27: Aquisição de Software para Leitura 
          Fonte: Campo de pesquisa da autora 

 

Percebemos, através das ações, que o PIBID muito tem contribuído, não só 

para os bolsistas, como para todos os envolvidos neste processo.  
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Compreendemos que, precisamos transformar a realidade da escola, para 

que possamos trabalhar com a diferença, com a diversidade, de maneira que isto 

não seja uma desvantagem, mas um ganho, criando uma sociedade mais solidária, 

igualitária e com oportunidades para todos. É esta a grande proposta da inclusão.  

 Observamos ainda que foi possível, por parte dos alunos um novo olhar para 

o amigo com deficiência, uma busca maior de aproximação e respeito e também um 

novo olhar. Por parte das bolsistas, notamos que a vivência na realidade escolar, 

mais especificamente na escolarização de crianças com deficiência, proporcionou a 

ampliação dos conhecimentos adquiridos em sua formação. 

 

Participar do PIBID/UEMG a meu ver, só me engrandeceu no Curso de 
Pedagogia e como pessoa, hoje tenho noção de como é o dia a dia de uma 
escola, qual a área que vou atuar quando formar, como age um acadêmico, 
quais os deveres de um bolsista, levarei para a vida toda uma formação 
especial na Inclusão (BOLSISTA 2). 

 
As atividades desenvolvidas no PIBID/UEMG estão sendo valiosas para 
minha formação. Aprendo muito com a Escola envolvida e com os alunos 
que temos contato. Estamos vivenciando uma realidade que gera anseios 
para melhorias, tenho esperança para que a Inclusão, de fato, se 
concretize. É uma experiência que transforma nossa visão em relação a 
muitas coisas, me anima a continuar na área da educação, e, 
principalmente, atuar na área da inclusão (BOLSISTA 6). 
 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/UEMG 
– Barbacena com o intuito de nos inserir, alunos acadêmicos do Curso de 
Graduação em Pedagogia, na realidade escolar, nos proporciona vivências 
reais para nos tornarmos capazes de construir, elaborar, administrar e 
programar métodos e implementar conhecimentos (BOLSISTA 7). 
 
O PIBID sem dúvidas está proporcionando um conhecimento enorme, não 
só para minha formação acadêmica, como também para minha vida como 
um todo. A convivência com crianças que tem necessidades especiais me 
levou a vê-los com outros olhos, eu comecei a perceber que eles são iguais 
a todo mundo, que eles lutam pra vencer suas dificuldades assim como eu 
luto pra vencer as minhas.  A melhor sensação é ver o sorriso de um aluno 
ao conseguir ler uma palavra corretamente ou encontrar o valor de uma 
simples operação matemática. Como futura pedagoga, terei uma vasta 
experiência escolar, pois com o PIBID tenho aprendido que cada criança 
seja com necessidade especial ou não, é especial, cada uma tem um ritmo 
de aprendizado, cada uma carrega consigo uma experiência de vida e, por 
isso, não existe um parâmetro certo para ser seguido (BOLSISTA 8).  
 
O PIBID vem nos proporcionando um amadurecimento profissional e 
acadêmico fantástico, através dele tive a certeza de que escolhi a profissão 
certa, pois como estou nos períodos iniciais, apenas com a teoria não tinha 
a convicção se queria seguir no curso de Pedagogia, a partir do momento 
que começamos a frequentar a escola essa minha concepção mudou e hoje 
tenho a certeza de que estou no caminho correto. Todos os alunos do curso 
deveriam ter o interesse e a oportunidade de passar por essa experiência 
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que o PIBID nos proporciona de vivenciar a realidade das escolas públicas. 
Me sinto satisfeita com as mudanças e o trabalho que todas nós estamos 
realizando tanto pela escola quanto por nós mesmas. O PIBID também vem 
me motivando a ler mais, estudar mais para me sentir preparada para 
trabalhar com os alunos (BOLSISTA 9). 
 

  

Assim, podemos dizer que o PIBID propicia uma ponte entre a universidade e 

a realidade, na prática os licenciandos irão fazer a concretude destes saberes 

(acadêmicos), já que atualmente o papel da escola na contemporaneidade e, 

consequentemente, a formação do professor tem sido objeto constante de reflexão e 

questionamento, além de trazer à tona a reflexão sobre os saberes que compõem o 

conhecimento profissional docente (MALACRIDA e BARROS, 2011). 

Para Glat e Pletsch (2011, p. 13), 

 

[…] a formação de professores, tanto inicial quanto continuada, deve ser 
direcionada para duas vertentes interligadas: o “saber” e o “saber fazer”. 
Quanto ao tipo de “saber”, sugerem que a formação deva prover 
oportunidades de construir conhecimentos teoricamente consistentes sobre 
desenvolvimento humano, que permitam aos professores conceber 
processos de ensino-aprendizagem adequados à diversidade do alunado. 
Em relação ao “saber fazer”, consideram necessário fornecer aos 
professores a vivência de práticas pedagógicas, recursos e metodologias 
adaptados que possam ser usados com alunos com necessidades 
educacionais especiais diferenciadas. 

 

 Nesta visão percebemos a grande importância do PIBID no processo de 

formação dos licenciandos e no crescimento da formação continuada do professor 

supervisor, ambos sendo acompanhados por um coordenador de área. Além de 

valorizar “[...] a escola como espaço de aprendizagem da profissão, considerando-se 

a importância da prática para a elaboração de conhecimentos específicos da 

docência, em que se relacionam e se incorporam saberes de diferentes naturezas” 

(Ibidem, p.36). 

É importante enfatizar que pensando em uma formação docente integral, o 

PIBID na área da Educação Inclusiva é um recurso valioso para o saber fazer tão 

necessário citado anteriormente por Glat e Pletsch (2011). 

A seguir, alguns relatos confirmam tal afirmação: 

 

As experiências vividas ali colaboraram para minha formação acadêmica 
bem como para meu aprimoramento como ser humano. Pois 
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academicamente pude interagir com as terminologias e conceitos sobre a 
inclusão escolar.  Como ser humano, houve crescimento ao compreender, 
na prática, a difícil tarefa de encarar as realidades sociais e tentar superar 
as mesmas para que o ensino pudesse ser em alguma medida efetivo na 
vida dos alunos. É inevitável que fortes laços emocionais sejam criados 
nesse ambiente (BOLSISTA 1). 
 
O que estamos vivenciando na escola é único, seria muito importante que 
todos os estudantes dessa área tivessem essa oportunidade. Vivendo a 
realidade temos o dever de sermos mais responsáveis, de aprender e 
sempre que possível passar adiante tudo isso. Sinto que essa atividade 
desenvolvida através do PIBID fará de nós melhores futuros professores, 
mais consciente, sensíveis e mais atentos às dificuldades que nossos 
futuros alunos apresentarem e conhecendo a causa de tantos problemas 
poderemos evitar o sofrimento e a angústia de muitas crianças, fazendo 
delas pessoas mais felizes e realizadas (BOLSISTA 3).  
 
Esta oportunidade que nos foi dada, é de extrema importância para nossa 
formação acadêmica, pois ela nos permite estar em contato direto com a 
escola, com os alunos e todos que ali trabalham, nos permite vivenciar o 
espaço escolar estando em contato com ele, nos deixa um caminho para 
pensarmos se ao longo da caminhada de quatro anos é isto que almejamos 
ser um educador e lidar com vários tipos de crianças, famílias, escolas e 
principalmente com a inclusão que se faz presente em todos os aspectos de 
uma vida, mas no momento está mais presente e viva nas escolas, essa 
oportunidade nos leva a pensar e traçar caminhos para que quando 
profissionais educadores possamos rever e não agir da maneira que muitas 
vezes repreendemos. Este projeto tem, deve e merece continuar, pois ele é 
simplesmente fantástico para quem tem a oportunidade de participar do 
mesmo (BOLSISTA 4).  
 
Com a minha participação no PIBID, estou tendo uma grande oportunidade 
de nos primeiros anos da minha graduação em pedagogia, conhecer de 
perto como funciona a realidade do ambiente escolar. Estas novas 
experiências estão sendo de grande valia por poder atuar diretamente com 
alunos que necessitam de atenção especial, buscando sempre aperfeiçoar 
minhas praticas pedagógicas de forma flexível respeitando sempre as 
limitações dos  alunos. Com o PIBID encontrei a oportunidade de me 
qualificar, com intuito de me tonar uma profissional de excelência 
(BOLSISTA 5).   

 
A possibilidade de ainda na universidade, estar em contato com a realidade 
do ambiente escolar e suas particularidades, contribui para um crescimento 
acadêmico extremamente significativo. Interagir com o universo da inclusão, 
nos sendo permitido conhecer, aprender como trabalhar e principalmente 
ser útil a estas crianças e adolescentes, que possuem todo o direito de 
frequentar o ensino regular, constitui verdadeiro alicerce para nossa 
formação e também nosso futuro docente, permitindo-nos mais segurança 
quando estivermos exercendo nossa profissão (BOLSISTA 10). 
  

 

Diante do percurso construído, podemos apontar como resultados 

importantes das ações implementadas: empatia crescente entre bolsistas e alunos; 

desenvolvimento de um ciclo investigativo e reflexivo com relação às necessidades 
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dos alunos que as bolsistas acompanharam; um novo olhar dos discentes da 

instituição escolar para os amigos com deficiência, melhor interação; mudança de 

postura de alguns docentes que atuavam nas instituições escolares, na busca de 

inserir todos os alunos no processo de aprendizagem. Podemos, portanto, dizer que 

o PIBID fez a diferença não só para as bolsistas, como para as escolas e para todos 

os envolvidos. 

 

Desde o início dos trabalhos de pesquisa realizados através do projeto 
PIBID/UEMG Barbacena aqui na Escola Municipal “Sebastião Francisco do 
Vale”, percebo o quanto os professores, até mesmo a direção, orientadora, 
supervisora, estão tendo uma opinião modificada em relação aos alunos 
que estão em salas regulares e que apresentam necessidades especiais. 
Percebo que observam o nosso trabalho, pedem opiniões, admitem que 
devem adaptar o estilo de provas que atenda melhor as suas necessidades 
(SUPERVISORA ESCOLA 1). 
 
 
 

Por fim, com relação à Educação Inclusiva, é importante a incorporação à 

prática educacional de valores e concepções diferenciadas sobre o processo de 

ensino aprendizagem de toda e qualquer criança. Tais valores e concepções 

necessitam ser inseridos na escola, provocando, assim, uma transformação 

ideológica do que, hoje, pensamos ser Educação. Nesse sentido, o professor deve 

estar preparado para trabalhar com a diversidade e “esquecer” padrões cruelmente 

enrijecidos pela sociedade e o PIBID, na perspectiva de valorizar e aprimorar a 

formação docente de nossos futuros professores, corroborou para que 

conseguíssemos inserir na realidade escolar tal mudança ideológica, 

proporcionando o diálogo e a troca de saberes entre Universidade, Comunidade e 

Escola. 

 

 

5.6 Por fim, as tensões... 

 

 

Ao falarmos em tensões é interessante recorrermos a uma perspectiva 

histórica e social para compreendermos os motivos pelos quais esses conflitos 

surgem no ambiente escolar. 
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Vimos na parte 1 que a inclusão de pessoas com deficiência apresentou, 

desde seu surgimento, traços excludentes.  Afinal, já na antiguidade as pessoas com 

deficiência eram excluídas da sociedade, esta utilizava do extermínio e do sacrifício 

desses indivíduos que eram considerados anormais, débeis, aleijadas, mal 

constituídas ou deformadas e, por isso, improdutivos para a época. 

Na idade média, a deficiência era vista como um castigo de Deus e por 

diversas vezes submetidos a rituais de exorcismos, abandono e até mesmo 

eliminação. Já ao adentrarmos no século XX, século da visão científica, a deficiência 

passa a ser discutida como um problema também pedagógico, além de médico, 

proporcionando algumas conquistas para essas pessoas (já citadas na parte 1). 

Observamos que, ao longo dos séculos, nossa relação com a deficiência não 

foi muito boa e, talvez o modo como nós concebemos e tratamos a deficiência nessa 

jornada justifique o surgimento de tensões, que muitas, vezes pairam até hoje. 

Assim, a sociedade hodierna inclusiva, na realidade, é uma sociedade 

excludente, promovendo a desagregação social (aumento do individualismo). O 

diferente nos aparece como algo desviado, como minoria e que contrasta com a 

harmonia da grande maioria e com os valores absolutos vigentes.  

Para Laplane (2006, p.691), 

 

A existência do desvio conforma e confirma os valores da maioria, mais do 
que os ameaça. Já na modernidade tardia, o outro desviado está em toda 
parte. 
[...] o outro não é apenas diferente, mas desviado em potencial. As culturas 
não somente aparecem como plurais, mas também se apagam, se 
superpõem e se entrecruzam. A insegurança ontológica cria a necessidade 
de estabelecer uma base segura, de reafirmar os valores próprios como 
absolutos morais, de declarar outros grupos como carentes de valores, de 
ser rígido nos julgamentos, de punir e excluir. 
 

 
 E ainda: 

 

Essas ideias nos fazem pensar nas políticas de educação, principalmente 
nas políticas de inclusão, desenhadas para integrar alunos que 
apresentam diferenças ou deficiências. De certa forma, esses alunos 
também ameaçam e podem ser demonizados por romper a ordem, atentar 
contra a tão buscada homogeneidade e, impedir assim uma maior 
competitividade do sistema. A tensão entre a inclusão, agora no âmbito 
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educativo, e o desempenho em relação ao currículo e às avaliações 
oficiais é exemplo desse modo particular de ver o outro (Ibidem, p.692). 
 
 

 Portanto, na escola, o enfoque ainda é no desempenho escolar e, por 

conseguinte, no fracasso escolar. As condições sociais, culturais, econômicas e 

individuais contribuem para que o fracasso nas atividades escolares de um 

determinado aluno seja justificado. Isso acaba categorizando os sujeitos (bons, 

maus, diferentes, deficientes, entre outros) e encaixando-os em um destino escolar e 

social condizente com suas origens. O fracasso escolar, nesse discurso, é 

exclusivamente problema do indivíduo. 

 Infelizmente, ainda percebemos esse discurso nos tempos atuais, conforme 

relato a seguir que considera o desenvolvimento cognitivo individual e, portanto com 

uma deficiência, não é possível desenvolver muito: 

 

 

Aqui na Escola, por exemplo, nós temos um caso de uma aluna que chegou 
e, assim, eu não posso falar para você que ela desenvolveu bastante a 
parte cognitiva, mas a parte social dela mudou, virou do avesso, ela ficou 
uma aluna totalmente socializada, com a auto estima bastante elevada, 
gosta de se produzir de se arrumar e, ficou assim totalmente ajustada ao 
meio, então esta transformação, assim, a gente percebe no dia a dia com 
relação com as crianças, com os adolescentes, muito bacana mesmo! 
(DIRETORA ESCOLA 1). 
 

 

 Desconsiderar o desenvolvimento cognitivo de uma criança é desconsiderar o 

papel da escola enquanto uma instituição formadora de sujeitos integralmente. É 

desconsiderar a responsabilidade da escola na educação de pessoas com 

deficiência. 

 É indispensável que a escola fique mais atenta aos interesses, às 

características, às peculiaridades, às dificuldades e às aversões apresentadas pelas 

nossas crianças no cotidiano e no transcorrer do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Talvez seja essa a primeira tensão encontrada por nós ao pesquisarmos 

sobre o PIBID/UEMG na cidade de Barbacena: a compreensão que o ato de 

aprender e, consequentemente, o ato de fracassar está unicamente no sujeito. E 
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com este pensamento, surgem outras tensões: além do indivíduo, quem mais é 

responsável por sua educação? 

 Há aqueles que digam ser do Estado, afinal temos leis que amparam a 

educação de pessoas com deficiência e que estas leis, por si só, garantem que essa 

escolarização aconteça. 

 É importante enfatizarmos que entendemos que o direito à educação escolar 

é um espaço que não perdeu e nem perderá sua atualidade. Hoje, praticamente, não 

há país no mundo que não garanta, em seus textos legais, o acesso de seus 

cidadãos à educação básica. Afinal, a educação escolar é uma dimensão fundante 

da cidadania e da humanidade, e tal princípio é indispensável para políticas que 

visam à participação de todos nos espaços sociais e políticos e, mesmo, para 

(re)inserção no mundo profissional. Porém, estar nos meios legais não assegura 

que, na realidade, esteja acontecendo e que a responsabilidade pela inclusão 

escolar é somente do governo. Tal declaração pode ser vista, de acordo com a fala 

a seguir: 

 

[...] não negamos nenhuma matricula, embora temos bastante problemas 
com a permanência de algumas crianças devido a pouca ajuda que temos 
(DIRETORA ESCOLA 2). 
 
Os órgãos governamentais precisam repensar na proposta inclusiva e dar 
condições reais das escolas trabalharem com estas diferenças. Precisa 
treinar professores e funcionários, adaptar as salas para receber os alunos 
pelo menos com as coisas mais necessárias (rampas, corrimão, 
sinalizadores para cegos, professores de apoio, verbas para material 
pedagógico, etc.) (DIRETORA ESCOLA 1). 
 
 

 Como vimos, não basta que nossa constituição assegure a inclusão, se na 

prática, ela, de fato, não aconteça. O Conselho Nacional de Educação (CNE) no dia 

11 de setembro de 2001 institucionalizou diretrizes nacionais para a educação 

especial na educação básica. Entre essas diretrizes, podemos destacar: 

 

Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na 
educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços 
de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e 
interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento 
educacional especializado. 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real 
de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, 
mediante a criação de sistemas de informação e o estabelecimento de 
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interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo Escolar 
e pelo Censo Demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à 
qualidade do processo formativo desses alunos. 
 
 

 Como dissemos, estar na constituição não é garantir que a inclusão se 

estabeleça. Identificamos em alguns discursos analisados, porém, o mesmo 

discurso governamental, como se a inclusão, por estar na lei, acontecesse 

naturalmente, ou seja, a responsabilidade é só do Estado: 

 

[Nossa escola é inclusiva] sim, porque tendo vaga, aceita-se matrícula de 
todos que procuram a escola.  
[A inclusão é] na medida em que nós nos esforçamos cada dia mais para 
estarmos inseridos nesse mundo dessa inclusão que o Estado está 
propondo (DIRETORA ESCOLA 2). 
 
 [A inclusão] Está em tudo e em toda parte, com direito garantido 
constitucionalmente de agir, interagir; ser agente construtor de um mundo 
melhor pra todos. 
[A inclusão] é uma política nacional de Educação Especial Inclusiva que 
assegure o acesso, a permanência e o sucesso na escola, do aluno 
portador de necessidade educacional especial (DIRETORA ESCOLA 1). 

  

Assim sendo, não podemos nos apoiar, apenas, nos pressupostos 

governamentais construídos a partir de padrões homogêneos de participação e 

aprendizagem, pois, como vimos, a política não provoca uma reformulação das 

práticas educacionais, muito menos provoca uma mudança comportamental de 

maneira que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino 

comum, mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente 

no âmbito da educação especial. 

 Há aqueles que assumem que esta responsabilidade é do professor que lida 

com crianças com deficiência. Ao educador cabe “correr atrás” sozinho e somente se 

tiver alunos com essas características. 

 

Olha, eu estava na secretaria para pegar as informações dos alunos com 
deficiência e ai uma secretária me perguntou se eu ia trabalhar com esses 
meninos. Quando eu respondi que ia acompanhar o atendimento, ela me 
disse o seguinte: ah menina, não mexe com isso não! A responsabilidade é 
do professor e de mais ninguém. Aqui na escola, por exemplo, a gente nem 
sabe por onde se passa esse trabalho. Pra mim, a inclusão acontece só 
dentro da sala de aula (BOLSISTA 3). 
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Na escola que eu vou muita gente diz que a inclusão é só do professor. Que 
é dele a responsabilidade de correr atrás e arrumar um jeito de educar 
essas crianças (BOLSISTA 6). 
 
Eu escutei nos corredores da escola que eu atuo os próprios professores 
dizendo que é do professor a responsabilidade de educar as crianças com 
deficiência, que é do professor a responsabilidade de incluir. Só que essa 
responsabilidade é somente do professor que tiver esses alunos em suas 
salas, os outros não precisam se preocupar com isso (BOLSISTA 7). 
 
Gente! Eu escutei cada absurdo na escola! Escutei até que a inclusão é 
algo individual de cada professor. Ou seja, se o professor tiver um aluno 
diferente ele corre atrás, se ele não tiver não precisa preocupar. O professor 
é o responsável pela inclusão e que não precisa do apoio do governo, da 
escola ou da família para incluir (BOLSISTA 9). 
 

 

 E por fim, há aqueles que afirmam ser da escola e, somente dela, a função de 

educar as pessoas com deficiência, isentando o Estado e até mesmo a família. 

 

Ah, na escola que eu frequento alguns professores dizem que eles não tem 
nada a ver com a inclusão. Que a escola, na figura principalmente do 
gestor, é que deve ser a responsável pela inclusão das crianças com 
deficiência. Eles dizem até mesmo que o governo não atua e não tem nem 
noção do que acontece na realidade escolar e por isso não tem 
responsabilidade sobre a inclusão na prática (BOLSISTA 2). 
 
Na escola onde acompanho, a concepção de inclusão é de que a 
responsabilidade é só da escola. Alguns aqui dizem, inclusive, que o 
governo e a família não precisam interferir, pois a escola resolve, ou 
deveria, resolver os problemas da inclusão (BOLSISTA 5). 
 
Nossa, eu fiquei surpresa ao escutar de um professor que a 
responsabilidade de educar as crianças com deficiência é só da escola. Que 
não importa se o governo faça a parte dele ou não, a escola é obrigada a 
incluir (BOLSISTA 10). 
 

 

 Por não compreendermos ainda de quem é a responsabilidade de educar as 

pessoas com deficiência (governo? escola? professor? família?) acabamos por 

pecar nessa educação. A exemplo disso, temos o programa pesquisado neste 

estudo que ao adentrar nas escolas acabou por trazer à tona também as tensões 

apresentadas. 

 Como já foi dito anteriormente, o objetivo do programa é incentivar a atuação 

docente, propiciando ao licenciando vivenciar a realidade escolar. Tal experiência 

proporciona uma formação docente mais atualizada e contextualizada, portanto, o 
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foco do PIBID é o aluno de licenciatura. Obviamente as ações nas escolas trazem 

benefícios tanto para a instituição quanto para os funcionários e alunos envolvidos.  

 Dessa forma, o que observamos foi uma contradição das ações em relação 

aos objetivos e diretrizes do referido programa. Talvez essa contradição seja 

também responsabilidade das bolsistas, supervisores e coordenadora de área que 

no ímpeto de atuar em prol da inclusão acabaram por focar nos problemas (e buscar 

solucioná-los) das escolas abrangidas. 

 As bolsistas se indagaram, principalmente, de quem era a responsabilidade 

pela educação das pessoas com deficiência, já que nos deparamos com alguns 

professores que delegavam funções às bolsistas, tais como: que fizessem 

adaptações de provas, aplicação de provas, atividades adaptadas e que até 

aplicassem tais atividades. Ficou perceptível que, na prática, quem estava atuando 

como professores dos alunos com deficiência eram as bolsistas. 

 

[...] nossos papéis foram incompreendidos, algumas vezes aplicamos e 
adaptamos provas para os alunos que acompanhamos (BOLSISTA 8). 
 
[...] nossas atividades foram confundidas com reforço escolar, professores 
pediam para aplicarmos provas, ficar em sala na ausência de algum 
professor, ajudar na matemática e até ficar com alunos indisciplinados 
(BOLSISTA 9). 
 
No final de 2013, a diretora, a orientadora e alguns professores fizeram um 
pedido: que em 2014 atendêssemos o maior número possível de alunos 
com NEE, principalmente aqueles do ensino fundamental ll, que são os que 
mais carecem de atenção (BOLSISTA 3). 
 

 

 Também observamos que a escola passou a nos delegar funções que não 

eram nossas. Comparecer às reuniões e conversar com os pais é um exemplo. 

Impressão de provas adaptadas, confecção de materiais e aquisição de recursos 

junto às secretarias de educação estadual e municipal são outros exemplos. 

 

Bem com relação a exigências por parte dos profissionais da instituição 
escolar, o que nos foi pedido pela orientadora educacional no momento em 
que elaborávamos o horário de trabalho com os alunos foi: trabalhar com o 
aluno uma vez por semana, com exceção o aluno do 6º ano, que ainda não 
domina a leitura e escrita e por isso desenvolvíamos um trabalho duas 
vezes por semana. Também nos pediu para não realizar atividades na 
semana de provas (SUPERVISORA ESCOLA 2). 
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Às vezes uma professora nos solicitava para refazermos uma atividade que 
não conseguia fazer em sala de aula, como no caso da aluna que 
trabalhamos a alfabetização, acompanhamos, registramos as observações 
do trabalho que realizamos primeiramente sobre a escrita do seu nome.  
[...]às vezes a diretora para acompanhar um aluno, além dos atendidos, 
como no ano de 2012, solicitou que preparássemos alguma atividade para 
aplicarmos no recreio dos 4º e 5º anos do turno da manhã, como jogos e 
brincadeiras (SUPERVISORA ESCOLA 1). 
 
As vezes a escola nos faz pedidos, como aplicar avaliações aos alunos que 
atendemos, ficar com outros alunos, esses indisciplinados e ou que estão 
com alguma dificuldade. Isso significa que as vezes a escola pensa que o 
PIBID está ali como um reforço. Antes atendíamos a pedidos como esses 
mas com o tempo fomos esclarecendo tais situações e negando a pedidos 
que tirassem o foco do nosso trabalho, considerando que os professores 
têm que manter também suas responsabilidades com esses alunos e fazer 
sua parte em sala de aula (BOLSISTA 2). 
 
No início da nossa participação no programa, a escola passou a pedir que 
ajudássemos no recreio, o que infelizmente passou a ser visto como uma 
obrigação das bolsistas e pesou como responsabilidade pra mim, já que se 
alguma criança se machucasse ou qualquer outro problema que 
acontecesse no recreio, eu me sentiria responsável (BOLSISTA 4). 
 
Nós é que conseguimos um plano inclinado, um notebook e uma lupa óptica 
para um aluno com deficiência visual. A escola nem se moveu para 
conseguir tais recursos (BOLSISTA 8).  
 
As escolas deveriam estar preparadas para receber os alunos e fazer todo 
esforço possível para que eles permaneçam e concluam seu ensino com 
qualidade independente de suas dificuldades, entretanto o que vivenciamos 
é um verdadeiro descaso. A escola que atuo, por exemplo, jogou nas 
nossas costas as responsabilidade de educar os alunos com deficiência e 
dificuldade de aprendizagem (BOLSISTA 10). 

 

 Além disso, também nos deparamos com o descaso governamental, ao 

buscarmos recursos (professores de apoio, intérpretes, materiais que viabilizem uma 

melhor aprendizagem, entre outros).  

 

Já o governo em âmbito nacional vejo como responsabilidade oferecer 
profissionais para atuarem nas escolas, acredito que inclusão não se 
resume na garantia da matrícula do aluno com NEE na rede regular de 
ensino e sim em um atendimento às suas necessidades, como seria positivo 
se pudéssemos contar com fonoaudiólogo, psicólogos, terapeuta 
ocupacional, médicos, dentre outros profissionais no ambiente escolar, 
atuando de maneira colaborativa com o professor regente, possibilitando 
uma conversa frequentemente, mas infelizmente, aqui na cidade, não temos 
nada disso. (SUPERVISORA ESCOLA 2). 
 
O papel do governo era garantir a permanência de crianças com deficiência 
no ensino regular, coisa que não acontece, portanto gostaria de mencionar, 
que deveria investir nesta área, capacitando professores, melhorar as 
estruturas das escolas, acessibilidade. Oferecendo cursos de capacitação 
(SUPERVISORA ESCOLA 1). 
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[...] o governo tem o papel de financiar este ensino dando condições de 
qualidade e acessibilidades às crianças com deficiência e financiar a 
capacitação de todos os profissionais que atuam na escola, dando 
condições e preparação de qualidade para lidar com todos os laudos de 
deficiência, mas na prática isso não acontece. O governo de nossa cidade, 
por exemplo, não se preocupa, sequer, em providenciar professores de 
apoio e intérpretes para aqueles que necessitam (BOLSISTA 1). 

O governo de nossa cidade deveria investir na formação continuada dos 
professores, fazendo com que eles sintam-se capacitados e motivados a 
atuarem com os alunos que necessitam de acompanhamento especializado, 
deveriam também investir na própria escola, enquanto a mesma é um 
espaço físico que necessita de planejamento para a questão da 
acessibilidade (BOLSISTA 4). 
 
Quanto ao governo julgo como papel de extrema importância, criando e 
financiando projetos e programas a serem desenvolvidos em escolas, 
visando não só a inclusão de crianças com deficiência no ensino regular, 
mas uma educação de qualidade  para todas as  criança, mas aqui na 
cidade o governo tem outras prioridades e a educação fica de lado 
(BOLSISTA 5). 
 
[...] nosso governo municipal não foca nesta área, alias na educação toda. 
Imagina, se ele não dá apoio para educação de forma geral imagine focar 
em uma das suas ramificações. Há a necessidade de aperfeiçoamentos 
nesta área fornecendo cursos que aprimorem o conhecimento das partes 
envolvidas (BOLSISTA 6). 
 
O papel do governo na inclusão de crianças com deficiência no ensino 
regular está em fazer o apoio totalmente para que as crianças tenham o 
professor de apoio, banheiros equipados na escola, ou seja, o governo tem 
cada dia mais que dar todo o apoio necessário das crianças com 
necessidades especiais. Dar  o treinamento para os professores, facilitar a 
autoadaptação dos alunos por meio da identificação dos recursos 
computacionais que melhor se adequem às suas necessidades, mas na 
prática, a prefeitura, o estado e o governo federal não estão nem ai 
(BOLSISTA 7). 
 
Ah o governo! Esse é o cara! Coloca tudo lindo e maravilhoso no papel, 
manda esse e aquele, mas se esquece de que tem que haver toda uma 
adequação nas estruturas físicas, uma formação continuada de todos os 
envolvidos e resolver com agilidade os problemas, pois, a demora nos 
atendimentos custa um ano de estudo ou mais, na vida dos alunos 
atingidos. O desrespeito é evidente, na área da inclusão a saúde da criança, 
o problema que ela apresenta tem que ser tratado em primeiro lugar pra daí 
definir as ações, a demora é vergonhosa, se você precisa encaminhar o 
aluno a uma  consulta ou exame sente-se, pois de pé cansa! É esse tipo de 
coisa que não poderia acontecer é por isso que não flui como deveria e que 
os resultados demoram ser vistos (BOLSISTA 9). 
 
O governo creio ter o papel mais importante que é de capacitar ou de pelo 
menos incentivar os profissionais para trabalhar com essas crianças que 
com o devido acompanhamento teriam grandes conquistas, visto que vejo o 
despreparo como principal fator de dificuldade para a inclusão. A 
infraestrutura das escolas também são bem precárias aqui na cidade, acho 
que deveria haver um maior investimento na parte de acessibilidade 
(BOLSISTA 10). 
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De acordo com Glat (2007, p.16), 

 

[...] a política de Educação Inclusiva diz respeito à responsabilidade dos 
governos e sistemas escolares de cada país com a qualificação de todas as 
crianças e jovens no que se refere aos conteúdos, valores e experiências 
materializados no processo de ensino e aprendizagem escolar, tendo como 
pressuposto o reconhecimento das diferenças individuais de qualquer 
origem. 

 

Diante desta afirmação, percebemos, destarte, que a inclusão escolar de 

pessoas com deficiência, muitas vezes, não acontece por não compreendermos que 

a responsabilidade é de todos (escola, professor, Estado, família) e não somente de 

um. Colocar a culpa e/ou a responsabilidade em um único elo dessa corrente 

determina o fracasso, não de aprendizagem, mas de todo um sistema que não 

conhece e que não busca conhecer as diferenças dos outros, e assim compreender 

a função de cada um na escolarização desses sujeitos. 

Para acabarmos com as tensões apresentadas e abarcarmos de vez as 

responsabilidades dessa inclusão é necessário que, acima de tudo, busquemos a 

compreensão de que a realidade é objetiva, mas que as condições subjetivas como 

aceitação, superação, afetividade e respeito são determinantes.  

Convém salientar que o intuito era inserir as bolsistas nas escolas para que 

eles tivessem a vivência na educação de pessoas com deficiência nas instituições 

regulares, bem como levar ações que proporcionassem a inclusão destes sujeitos, 

plantando, assim, a semente da inclusão. A intenção era de que ao findar do 

programa a escola, autônoma, continuasse com as ações implementadas e não 

dependesse do PIBID para que a inclusão acontecesse. 
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FINALIZANDO, POR ENQUANTO... 

 

 

Acreditamos que uma pesquisa e seus desdobramentos surgem a partir de 

uma curiosidade, de uma inquietação, de um inconformismo com algo ou alguma 

situação que não deveria ser da forma como é ou de algum pensamento ou 

sentimento que não se satisfaz com o que o mundo ou com que a vida vem nos 

apresentando. Busca-se, por esse motivo, a oportunidade de reformulação de 

conhecimentos e, talvez, a possibilidade de mudança de paradigmas. 

O momento atual aponta para a urgência de se refletir e encarar a 

complexidade do “homem” enquanto ser humano e de refletir sobre paradigmas até 

agora indefinidos e ilimitados. Esses paradigmas indefinidos, hoje, se misturam e se 

entrelaçam, forçando o rompimento de concepções há muitos anos cristalizadas, tais 

como: certo e errado, bem e mal, normal e anormal, bonito e feio, comum e 

incomum, produtivo e improdutivo, vantagens e desvantagens, justo e injusto, útil e 

inútil, forte e fraco, novo e velho, igual e diferente...  

Essas noções deixam de ser polos opostos para se tornarem como um 

emaranhado de fios (que possui ilimitados desmembramentos) que se constitui 

como a própria realidade. 

A cultura atual, com suas tecnologias biomédicas, suas intervenções 

genéticas, sua produtividade excessiva e sua busca pela eterna “igualdade” de 

deveres, saberes, eficiência e perfeição, acaba por atropelar o que consideramos 

hoje como essa complexidade humana juntamente com seus paradigmas. 

Entretanto, não há, até o presente momento, nenhum critério e nem justificativa em 

nossa tão valorizada Medicina que possibilite aos humanos deixarem de viver, 

conviver e compreender os pares que tragam consigo diferenças físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais.  

É notável, como vimos na parte 2, como ainda temos dificuldade de lidar com 

o diferente, com o que, a nossos olhos, é estranho. Mais que isso, é notável como 

percebemos o “defeito” apenas no Outro. Entretanto, pudemos observar na parte 1, 

que essa dificuldade não é recente. 
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Já na parte 3 tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o 

PIBID, seus participantes, as instituições que hoje integram esse programa, bem 

como seus princípios e diretrizes. Além disso, pudemos compreender seu 

funcionamento. 

E, ao partimos para a prática ao analisarmos o PIBID no curso de Pedagogia 

do Instituto Superior de Educação Dona Itália Franco – UEMG/Barbacena, 

observamos que sobre a educação de pessoas com deficiência existem ainda 

muitas tensões a serem superadas. Dentre elas, destacamos: 

 

• A definição de inclusão, na maioria dos discursos analisados, se pauta no 

entendimento de Escola enquanto uma instituição assistencialista, solidária e 

condescendente. Tal definição coloca em jogo os diferentes ethos da Escola, 

mas não a aponta como uma instituição responsável pela formação cognitiva 

e, consequentemente, integral de um sujeito. O tom assistencialista se 

sobrepõe a esta função. Percebemos aí um discurso que se assemelha ao 

discurso do senso comum, que muitas vezes, considera a inclusão como a 

mera aceitação da diferença, sendo piedosos com aqueles que diferem de 

nós, não enxergando, assim, suas possibilidades. 

• Outro ponto que mereceu destaque é o conceito de Escola Inclusiva, que 

aparece, em alguns casos, como uma Escola que “aceita” a matrícula de 

qualquer criança, portanto, está aberta para agregar toda e qualquer 

“diversidade”, reproduzindo, na verdade, um discurso governamental. Porém, 

garantir o acesso à Escola não é garantir que a Inclusão esteja estabelecida. 

Receber qualquer criança na Escola sem atender às suas necessidades reais 

significa integrar e não incluir. O conceito de Inclusão se pauta, não apenas 

no acesso, mas na permanência e na garantia de desenvolvimento e 

crescimento global dos sujeitos envolvidos neste processo, a fim de despertar 

as possibilidades destes sujeitos e não suas limitações.  

• Uma terceira questão que deve ser enfatizada é a compreensão da 

deficiência como algo problemático e, que, por isso deve ser tratado (quando 

possível). A educação especial iniciada através de uma experiência médico-

pedagógica, traz na sua fundação, as heranças médicas que perduram até os 
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dias atuais. Esta experiência, que colocou em discussão as possibilidades 

diagnósticas e de intervenção junto ao sujeito, remonta o caráter histórico e 

polêmico do diagnóstico e das classificações, em especial, do uso e das 

possíveis leituras e sentidos do diagnóstico dentro do contexto escolar. E, por 

se estruturar ainda no discurso médico, não conseguimos olhar para o sujeito 

e reconhecer possibilidades de aprendizagens, apostando em adaptações 

tanto do sujeito como do meio. 

• Por fim e talvez a principal e mais urgente tensão observada por nós ao 

analisarmos o PIBID é a não compreensão de que a responsabilidade 

educacional desses sujeitos é de todos: do estado, da escola, da família, dos 

professores. Somos todos partes desse sistema e elos dessa corrente que só 

vai se fortalecer quando assumirmos, de fato, nossos papéis. 

 

Ainda sobre as tensões e respondendo ao objetivo central dessa pesquisa – 

discutir e refletir sobre as intervenções do subprojeto em Pedagogia/Educação 

Especial do PIBID/UEMG/Barbacena, trazendo à tona as tensões e ações existentes 

nesse contexto – observamos que, na realidade, o PIBID fez o papel do Atendimento 

Educacional Especializado que, no contexto da nova política, acaba por se 

configurar como espaço privilegiado da educação especial e de responsabilidade da 

mesma. Destacamos o caráter complementar e suplementar deste atendimento (e 

não mais substitutivo), a natureza das atividades que se distinguem das realizadas 

em sala de aula e a articulação deste atendimento com a proposta pedagógica do 

ensino comum.  

Dessa forma,  

 

[...] o atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos alunos considerando suas necessidades específicas. 
As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 
suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 
na escola e fora dela.(...) Ao longo de todo o processo de escolarização, 
esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do 
ensino comum. (BRASIL, 2008, p. 16) 
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Ao realizarmos as ações do PIBID nas escolas, por conseguinte, acabamos 

por desenvolver o AEE e fizemos emergir o questionamento da função das bolsistas 

e do papel dos profissionais na instituição escolar nesse atendimento. 

Além disso, nos questionamos sobre a obrigatoriedade da oferta do AEE 

pelas redes de ensino, em turno inverso ao que o aluno frequenta a classe comum, 

preferencialmente na própria escola em que está matriculado ou em centros 

especializados que realizem o atendimento educacional. 

Ao realizarmos o AEE nas escolas deixamos vir à tona uma outra tensão, a 

compreensão de que as bolsistas do PIBID eram as únicas responsáveis pela 

educação das crianças atendidas. À elas foi dada a responsabilidade de ensinar 

conteúdos, aplicar e adaptar provas, participar de reuniões com pais e professores, 

adaptar materiais, entre outros.  

Percebemos, deste modo, que as tensões geradas nesse trabalho são 

também tensões geradas em qualquer ambiente educacional que intenciona ser 

inclusivo, já que ainda não compreendemos, de fato, os princípios da inclusão e o 

papel de cada um. Há que se compreender que a inclusão abrange todos os 

envolvidos na instituição escolar. 

Compreendemos, dessa maneira, que é fundamental, então, investir na 

formação do professor, no sentido de ajudá-lo a desmistificar conceitos e 

preconceitos, tornando-o mais consciente, crítico, participativo e comprometido com 

a construção de uma sociedade mais democrática. 

Lembrando que o questionamento sobre as formas que o discurso político 

tem desenhado nas tramas de relações que constituem as redes de ensino, as 

escolas e o universo da sala de aula deve sempre permanecer em nossas práticas 

pedagógicas. É preciso que pensemos sobre os efeitos e os sentidos atribuídos ao 

texto da política e sobre os desdobramentos nas configurações das relações que 

emergem no cotidiano escolar e nas práticas pedagógicas. Eis um complexo mapa a 

ser construído e delineado. 

Tudo é uma caminhada, uma construção, que vai sendo elaborada a partir de 

estudos e pesquisas que através de um conhecimento mais amplo e aprofundado 

traçam o caminho da sensibilidade. Na formação diferenciada do profissional da 
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educação, que hoje se faz necessária, daremos mais um passo para acontecer 

efetivamente a inclusão, a EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS. 

Muito já se discutiu sobre a inclusão e há muito a se discutir, pois a 

sociedade, de certa forma, ainda demora a perceber e/ou aceitar as mudanças, pois 

toda mudança causa um transtorno e requer desintegrar para reintegrar novos 

conceitos. 

Considera-se prioritário a construção de imaginários e ações de aceitação das 

diferenças, apostando na cooperação, ajuda mútua, interdependência e convivência. 

Como cita (FERREIRA et. al., 2007, s/p.) “[...] uma parceria que visa maximizar os 

ganhos e minimizar as perdas do aluno com necessidade educacional especial 

incluído em sua sala de aula […].” 

Diante disso, precisamos entender que a Inclusão, a diversidade, as 

diferenças humanas existem em todos e está em todo lugar. Basta que nos 

sensibilizemos para vê-las, inclusive, em nós mesmos.  Olhar para a diversidade 

significa compreender um pouco do mundo e um pouco de nós e, assim, buscar 

exercer o que chamamos de construção da cidadania. 

É exatamente nessa sensibilidade que esse trabalho buscou tocar, 

procurando mostrar que a Inclusão é uma missão difícil, mas não impossível. É sim, 

um desafio superável. Que consigamos superar e aprender com as tensões sem 

desistir da ações. 

Que este estudo incite em seus leitores a vontade de encarar o árduo 

caminho que temos pela frente e que muito ainda temos que mudar. Que façamos 

dessas palavras um estímulo para sairmos da pesquisa descritiva e partirmos para 

uma pesquisa ação e, por isso, aqui, estamos finalizando, por enquanto...  

Que pensemos na Inclusão como algo realizável. Que pensemos na 

Sociedade como um pensamento mutável e, por isso, que há esperança de 

mudarmos o olhar social preconceituoso para um olhar social amável, democrático e 

sensível perante as nossas próprias dificuldades e perante as dificuldades alheias. 

Que idealizemos e façamos uma Escola que priorize o aluno, que inspire a troca de 

experiências e vivências, que confronte formas (des)iguais de comportamentos e de 

pensamentos, que busque metodologias interativas e estimulantes, que faça do 
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(re)conhecimento da diversidade uma estratégia para a aprendizagem e, que 

conceba a criança por inteiro, respeitando a dignidade de todo e qualquer indivíduo. 

Finalmente, que valorizemos as famílias, as crianças, a Escola e todos 

aqueles que, no âmbito de seu seio, convivem diariamente com essa diversidade, 

que possamos, junto com eles, nascer e renascer quantas vezes forem necessárias 

(PONTIGGIA, 2002), para que no fim, todos possamos lutar, não para sermos 

normais ou para sermos curados, mas apenas sermos nós mesmos, e assim, 

transitarmos livres e confortáveis pela vida (FERREIRA e GUIMARÃES, 2006). 

Para que possamos assim, fazer da inclusão escolar uma realidade 

verdadeiramente possível. 
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APÊNDICE A 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

BOLSISTAS/SUPERVISORAS PIBID 

 

 

Data: 

Endereço:                                                                                           CEP: 

Bairro:                                                                                                Área: 

 

Identificação: 

Nome:                                                                                                 Sexo: 

Data de nascimento:                                     Local:                          Idade: 

Estado civil: (     ) casada         (     ) solteira  (     ) desquitada                

(     ) divorciada               (     ) viúva  

 

Relatar sobre: 

1. Para você, o que é o PIBID? 

2. Na sua opinião, para quê ele serve? 

3. Que função você exerce no programa e quais são suas responsabilidades? 

4. Fale um pouco sobre o seu cotidiano na escola. 

5. Fale um pouco sobre o atendimento/acompanhamento que você faz na 
escola. 

6. Fale um pouco sobre as crianças que você atende/acompanha na escola. 

7. Como é a relação do PIBID (bolsistas) com a escola? Explique se a escola 
faz/fez alguma exigência sobre a atuação das bolsistas, se a escola faz algum 
pedido e/ou se a escola coloca alguma responsabilidade sobre as bolsistas. 
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8. O PIBID tem algum impacto em sua formação? 

9. Para você, qual o papel das bolsistas do PIBID, qual o papel da escola e qual 
o papel do governo na inclusão de crianças com deficiência no ensino 
regular? 

10. Existe ligação entre o PIBID e a Educação de crianças com deficiência? 

11. O PIBID pode auxiliar na inclusão de crianças com deficiência? De que 
forma? 

12. Qual o impacto do PIBID na escola? 

13. O que o PIBID foi capaz de mudar na escola? 

14. Qual o impacto do PIBID para as crianças atendidas/acompanhadas? 

15. Você teria alguma sugestão, de qualquer natureza (critérios do programa, 
cronograma, formato do programa, entre outros) para o PIBID? 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
Concordo em participar, como voluntário/a, da pesquisa intitulada O PIBID e 
Deficiência: entre ações e tensões, que tem como pesquisador/a responsável 
Daniela Fantoni de Lima Alexandrino, aluno/a da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, orientado/a por Leny Magalhães Mrech, os/as quais 
podem ser contatados/as pelo e-mail dani_efi2002@yahoo.com.br e 
mrech@uol.com.br ou telefone (32) 8862-5536. O presente trabalho tem por 
objetivos: Investigar as ações e as tensões existentes no subprojeto em 
Pedagogia/Educação Inclusiva do PIBID/UEMG/Barbacena, no intuito, portanto, de 
apresentar uma possibilidade de leitura para as relações produzidas pelas pessoas 
que estão atuando no contexto educacional, mais especificamente com a educação 
inclusiva da rede pública municipal de Barbacena-MG e fazer eclodir tais ações e 
tensões a partir das vozes que nelas se fazem ouvir. 
Minha participação consistirá em responder as perguntas da entrevista e fornecer 
quaisquer outros dados que auxiliem nos objetivos da pesquisa.  
Compreendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos 
serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, assegurando, assim, 
minha privacidade. Sei que posso retirar meu consentimento quando eu quiser, e 
que não receberei nenhum pagamento por essa participação. 
 
 
 
 
Nome e Assinatura 
 
 
 
 
Local e data. 
 
_______________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 


