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Esta publicação é dedicada a todos(as)
os(as) educadores(as) e funcionários(as)
da rede municipal de ensino de Guarulhos
que, diariamente, trabalham para tornar a
educação inclusiva uma realidade.
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Introdução
E aprendi que se depende sempre
De tanta muita diferente gente.
Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias
de outras tantas pessoas
E é tão bonito quando a gente entende
Que a gente é tanta gente Onde quer que a gente vá
E é tão bonito quando a gente sente Que nunca está sozinho
Por mais que pense estar

(Gonzaguinha)
A educação é um dos direitos básicos de todas as crianças e jovens, conforme documentos nacionais e
internacionais que legislam sobre os direitos universais de todos os indivíduos. A questão do respeito
às diferenças é fundamental para a convivência em sociedade e, em se tratando dos(as) alunos com
deficiência, ela é imprescindível. A inclusão escolar propõe uma mudança paradigmática, ou seja,
uma nova concepção de homem, de mundo, de conhecimento, de sociedade, de educação e de escola,
pautada na heterogeneidade, nas diferenças e no que existe de original nos seres humanos.
A Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, com assessoria da OSCIP Mais Diferenças, vem
implementando em sua rede de ensino os princípios da educação para todos, a partir das orientações
da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC). Esse trabalho
se consolida com as diretrizes a ações do Programa de Educação Inclusiva (PEI) do município, que
garante aos(à) alunos(as) com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação a participação na vida escolar, com bons resultados na construção dos conhecimentos.
No primeiro capítulo desta publicação, o leitor poderá conhecer um pouco a respeito do embasamento
legal, político, filosófico e pedagógico da educação inclusiva. No segundo capítulo, serão contadas
experiências de formações de educadores, realizadas pela Mais Diferenças em algumas escolas da
rede entre 2011 e 2013. Estas formações estão previstas no plano de trabalho do PEI e têm como
fundamento a formação dentro das próprias unidades escolares, em Hora-atividade Ampliada. As
escolas participantes dessas ações foram indicadas pela Secretaria de Educação, segundo critérios
estabelecidos em relação à inclusão escolar. No terceiro e último capítulo, o leitor poderá se inspirar
com relatos de pessoas que já fazem acontecer a educação inclusiva em suas escolas. Esperamos que
esta publicação cumpra seu papel de compartilhar práticas pedagógicas inclusivas que mostram que
a rede de ensino de Guarulhos trilha o caminho da inclusão.
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Compartilhar ideias e
seguir avançando
Esta publicação tem o objetivo de compartilhar com a Rede de Ensino e com a comunidade escolar
as conquistas de uma educação inclusiva em todas as suas dimensões. Aqui é registrada a realização
de um trabalho primoroso e o engajamento dos profissionais envolvidos na tarefa de construir uma
escola mais humana. Por isso, a publicação tem o papel de dar evidência às práticas pedagógicas de
nossos professores, como parte do esforço de construção de um projeto de educação voltado para a
qualidade social.
O município de Guarulhos tem como premissa a educação para todos e todas, sem discriminação de
qualquer natureza. Desse modo, a Política de Educação Inclusiva (PEI) constitui-se eixo estruturante
das ações da Secretaria Municipal de Educação. Sabemos que é preciso muito investimento, esforço e
criatividade para efetivar uma escola inclusiva. Nos últimos anos, conseguimos importantes avanços,
dentre os quais a implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Rede Municipal
e a ampliação da jornada de trabalho dos profissionais desse serviço.
O AEE contribui sobremaneira com a qualidade da educação escolar, seja por meio do atendimento aos
alunos com deficiência, Transtornos de Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/ superdotação, seja
por meio das parcerias estabelecidas com os demais profissionais da escola.
Entre outras conquistas da Rede, citamos a ampliação do número de escolas-polo de AEE e os serviços
de transporte escolar, alimentação e atividades complementares, que serão implantados e oferecidos no
contraturno para contribuir com o aumento da frequência dos que necessitam do serviço de AEE. Além
disso, as formações dos profissionais da educação seguem como um dos focos da política, bem como a
adequação arquitetônica às salas de recursos multifuncionais, além de equipamentos e materiais, não
esquecendo o investindo na reorganização do quadro de profissionais de apoio para as escolas-polo.
É fato que muito temos ainda a caminhar, mas é importante valorizar o que já conseguimos desenvolver.
São ações efetivas, que contribuem para tornar nossas escolas gradativamente inclusivas e, assim,
melhorar a qualidade social da educação.
Tudo isso demonstra que estamos em movimento e sabemos aonde queremos chegar. O caminho se faz
ao caminhar, é o que nos move a alcançar o desejo de uma educação verdadeiramente inclusiva, que se
constitua como realidade para todas as nossas crianças, jovens e adultos. Esse é o nosso compromisso
com a educação para todos e todas.
Um forte abraço,

Prof. Moacir de Souza
Secretário Municipal de Educação
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Simplicidade e
coração aberto
Para escrever as linhas que contam as histórias que o(a) leitor(a) conhecerá no terceiro Capítulo desta
publicação, a equipe da Mais Diferenças esteve em contato com alunos(as) e profissionais de algumas
escolas da rede municipal de Guarulhos. Foi um trabalho gratificante porque vimos que a educação
inclusiva está se fortalecendo nas práticas cotidianas da rede de ensino. Esse contato também nos
mostrou que as mudanças nas práticas pedagógicas dependem de dois fatores essenciais: simplicidade
e coração aberto.
Falemos, primeiramente, da simplicidade. Muitas das soluções encontradas pelas escolas para
efetivar o direito à educação dos(as) alunos(as) atendidos pela Educação Especial são muito simples.
Engrossar o lápis para que uma criança com dificuldade motora possa pegá-lo; permitir que o(a)
aluno(a) registre de maneiras diferentes, em vez de apenas exigir a escrita numa folha de papel; usar
palitos de sorvete para que a turma toda faça uma contagem, o que inclui um(a) aluno(a) cego; oferecer
alternativas de comunicação a uma criança que não fala; repetir quantas vezes for necessário, até a
criança compreender um comando... Poderíamos citar tantas outras “simplicidades” aqui, mas não
queremos antecipar muito do que este livro trará.
Deixaremos ao leitor(a) o prazer de descobrir essas histórias e seus personagens. Aliás, são esses
personagens que nos inspiram para apresentar o segundo fator que garante a inclusão escolar: o
coração aberto. Os(as) educadores(as) e gestores(as) que aparecem nas histórias deste livro acreditam,
acima de tudo, na capacidade de seus(suas) alunos(as). Estudam muito, reconhecem as dificuldades
e as enfrentam, porque apostam na certeza de que todas as crianças aprendem. As histórias dessas
escolas representam o trabalho que vem sendo realizado em todas as escolas do município de
Guarulhos, o que nos enche de orgulho e de esperança de mais conquistas no futuro próximo. Além
de mostrar práticas pedagógicas inclusivas, esta publicação também traz a fundamentação legal,
política e pedagógica sobre o tema (Capítulo I) e o desenvolvimento das oficinas realizadas pela Mais
Diferenças entre 2011 e 2013 em algumas unidades escolares do município. Essas oficinas tiveram
como objetivo justamente abrir corações e discutir sobre as mudanças necessárias para garantir uma
escola inclusiva, em essência.

Carla Mauch

Coordenadora geral da Mais Diferenças
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Capítulo 1

Práticas
pedagógicas
inclusivas
Hora da entrada. Os alunos agitam-se para seguir
rumo às salas de aula. Todos buscam seus lugares,
prontos para mais um dia de aprendizado. Eis uma
parte importante da rotina da escola, um lugar de
grande relevância social, onde gestores, educadores e
funcionários trabalham todos os dias para que todos
cresçam e aprendam, em todos os sentidos.
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Nas últimas décadas, este lugar chamado escola, que antes tinha seus portões trancados para alguns
grupos de pessoas – como aqueles(as) com deficiência –, sofreu transformações que o levou a ser
chamado de “escola inclusiva”. Nesta escola, os portões para o acesso à educação estão sempre
abertos. Ali, não se admite discriminação: todos estudam na mesma sala de aula, aprende os mesmos
conteúdos, participa das mesmas atividades e têm seus modos e ritmos de aprendizagem respeitados.
Mas realizar isso não é nada fácil.
Construir uma escola inclusiva requer planejamento e exige que todos(as) os(as) alunos(as) sejam
acolhidos(as) em suas diferenças, para que se desenvolvam. Para cumprir esse papel, a escola deve
admitir de que todo(a) aluno(a) aprende. E, para que alunos(as) com deficiência, Transtorno do
Aspectro Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação possam gozar do direito à educação, são
oferecidos recursos e serviços da Educação Especial (modalidade de ensino que, como poderá ser
visto, a seguir, teve sua concepção transformada devido à educação inclusiva). Um desses serviços é
o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que vem sendo implementado pelas redes de ensino
de todo o país, estimulado pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC, 2008).
É importante ressaltar, porém, que somente o AEE não garante a inclusão escolar. É na sala de aula
comum que as práticas pedagógicas inclusivas devem florescer. O atendimento dos(as) alunos(as) com
deficiência exige, portanto, uma profunda transformação na cultura escolar e mudanças significativas
nas concepções filosóficas, políticas e pedagógicas, pois são elas que produzem novas formas de gerir a
escola, de planejar e organizar as atividades didáticas e de avaliar cada aluno(a). Neste capítulo, serão
apresentados os fundamentos legais, teóricos e práticos que embasam o trabalho da escola inclusiva.

Educação: da exclusão
à inclusão escolar
No Brasil, muitas pessoas ainda compreendem a Educação Especial como a escolarização oferecida
a pessoas com deficiência em espaços segregados e de forma substitutiva à escola comum. Esse
entendimento tem causas históricas. Durante o período colonial (1500-1822), não havia no Brasil
nenhum tipo de atendimento – fosse clínico ou educacional – para esse público ou para as pessoas
com doenças consideradas perigosas à época. No Brasil colônia, “as pessoas com deficiência eram
confinadas pela família e, em caso de desordem pública, recolhidas às Santas Casas ou às prisões. As
pessoas com hanseníase eram isoladas em espaços de reclusão, como o Hospital dos Lázaros, fundado
em 1741[...]” (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 29). Era a exclusão total desses seres humanos, invisíveis à
sociedade e ao poder público.
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Somente em 1841, já no período imperial (1822-1889), foi fundado o primeiro hospital destinado aos
“alienados” – o Hospício Dom Pedro II, instalado no Rio de Janeiro, capital do Império. O primeiro
atendimento na área educacional ocorreu no mesmo período, com a criação do Imperial Instituto dos
Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant – IBC), em 1854, e do Instituto dos Surdos-Mudos1
(atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES), em 1856, ambos também no Rio de Janeiro.
Não havia, portanto, nada a ser oferecido a pessoas com outras deficiências ou que morassem em
outros locais do país.
Pouco depois da instauração da República, em 1904, um ambiente hospitalar abrigou o primeiro
serviço educacional voltado a pessoas com deficiência intelectual: o Hospício Dom Pedro II (que, na
época, já havia trocado de nome e se chamava Hospício Nacional de Alienados). A ala destinada a esse
atendimento se chamava Pavilhão-Escola Bourneville. Desde então, a escolarização de pessoas com
deficiência intelectual passou a ser fortemente associada a serviços clínicos.
Até a metade do Século XX, recebia atendimento apenas quem tivesse acesso aos poucos institutos
públicos de educação de cegos e de surdos e aos serviços prestados por organizações privadas da
sociedade civil, como o Instituto Pestalozzi (fundado em 1932) e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – Apae (surgida em 1954). Os dois últimos tinham a missão de oferecer atendimento
nas áreas de saúde e educação para pessoas com deficiência intelectual. Ainda na década de 1950,
surgiram pelo país diversos centros de reabilitação devido a um surto de poliomielite, o que fez a
educação de pessoas com deficiência ser ainda mais associada à área clínica. Esses poucos serviços,
oferecidos em espaços isolados, marcavam um período de segregação.
Após duas Guerras Mundiais, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou, em 1948, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, cujo enunciado do art. 1º afirma que “Todos os homens nascem livres
e iguais em dignidade e direitos”. As discussões que se seguiram a partir da Declaração Universal
foram essenciais para que novas concepções surgissem sobre os direitos das pessoas com deficiência.
A Educação Especial foi assumida pelo poder público brasileiro em 1957, com a criação das chamadas
“Campanhas”, destinadas a atender a cada uma das deficiências. Em 1972, o Ministério de Educação
e Cultura (MEC) criou sua primeira proposta de estruturação da Educação Especial. A política pública
era voltada, basicamente, ao financiamento das entidades privadas assistenciais. A criação de classes
especiais em escolas públicas ou de escolas especiais públicas era pequena e o envio de recursos para
as entidades filantrópicas fez a rede privada se expandir por todo o país.
A promulgação da Constituição Federal, em 1988, fortaleceu, em âmbito nacional, o conceito de que
todos nascem iguais em dignidade e direitos (algo preconizado pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos). Em 1994, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial, inspirada nos preceitos
da Declaração de Salamanca, marco internacional que fortaleceu os movimentos das próprias pessoas
com deficiência nas discussões em torno do direito à educação. No entanto, apesar dos muitos avanços
1 O termo mudo não é mais utilizado porque, na maioria dos casos, a pessoa surda não fala porque não reconhece sons.
Não se trata, portanto, de mutismo.
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em relação ao direito à educação, as práticas ainda eram centradas na chamada integração. Segundo
esse modelo de atendimento, a Educação Especial começava a discutir a inclusão de alguns indivíduos,
desde que estes fossem “preparados” para ingressar na escola. Previa, portanto, que alguns sujeitos
deveriam ser mantidos fora do ensino comum devido às condições impostas pela deficiência.
A inclusão escolar é uma guinada na história da educação brasileira. Esse movimento ganhou
força a partir da década de 1990. Nos anos 2000, as políticas públicas nesse sentido começaram
a surgir por meio de ações em âmbito federal, como o Programa de Educação Inclusiva: Direito à
Diversidade, criado em 2003. Nesse mesmo período, o mundo se mobilizava em torno da elaboração
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, publicada em 2006 pela Organização
das Nações Unidas (ONU). Em 2008, baseado neste documento, o Brasil publicou a Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que trouxe um conceito de Educação
Especial totalmente diferente do que até então era conhecido:

Fases do atendimento a pessoas com deficiência
Ao longo da história da humanidade, a maneira como as pessoas com deficiência foram tratadas mudou
radicalmente. Saímos da total exclusão para a inclusão irrestrita, baseada nos Direitos Humanos.

EXCLUSÃO

INTEGRAÇÃO
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A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis,
etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza
os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e
aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. [...] O atendimento educacional
especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 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 [...] (BRASIL, 2008).

A inclusão escolar não é, portanto, uma invenção de governos ou de pessoas isoladas. É fruto da
luta histórica das próprias pessoas com deficiência em busca de seus direitos e dos movimentos
em defesa dos Direitos Humanos. Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva tem o papel fundamental de apoiar e implementar a inclusão
escolar. E esta só se efetiva na escola comum: na sala de aula, na hora do intervalo, na sala de
leitura, no refeitório, no pátio, na aula de educação física, nas festividades, nos eventos culturais.

A educação como um direito
Muitas vezes, é comum ouvir falar que a inclusão escolar é uma imposição dos governantes, algo que
vem “de cima para baixo”. Na realidade, é importante entender que os direitos que hoje são garantidos
às pessoas com deficiência no Brasil são também conquistas dessa parcela da população. Décadas de
lutas originaram o marco legal e político que determinam a inclusão escolar.
A lei maior de um país é sua Constituição Federal. No Brasil, a mais recente foi publicada em 1988.
O movimento das pessoas com deficiência foi muito participativo no processo de elaboração da
Constituição Federal. De acordo com esse documento, a cidadania e a dignidade da pessoa humana
são fundamentos da República (Art. 1º, Incisos II e III). O texto diz que o país deve buscar a promoção
do bem de todos os cidadãos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (Art. 3º, Inciso IV). Também garante o direito à igualdade (Art. 5º) e, nos
artigos 205 e seguintes, o direito à educação, que visa ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Por meio da Emenda
Constitucional nº 59 (2009), a educação básica tornou-se “obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria”.
É importante perceber que todos esses artigos antes mencionados usam o termo “TODOS”. Isso significa
que nenhum cidadão pode ter qualquer direito negado por causa de uma condição específica. Negar
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o acesso à educação por causa da deficiência fere nossa Constituição Federal, pois esta determina a
igualdade de condições de acesso e a permanência na escola (Art. 206, Inciso I), sendo que o dever
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso “aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” (Art. 208). No Inciso
III do mesmo artigo (208), apresenta-se como dever do Estado garantir “atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. O
marco legal brasileiro determina, portanto, a educação como um direito fundamental, inalienável e
indisponível (entenda sobre o assunto no boxe da página. 21).
Além da Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD),
documento da Organização das Nações Unidas (ONU) publicado em 2006, foi ratificada como parte
da nossa Constituição Federal, pelo Decreto 6.949, de 2009. O Art. 24 da referida lei determina que
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para
efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades,
os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida [...] (BRASIL, 2009).

A ratificação da Convenção da ONU insere o Brasil no rol das nações que se comprometeram a
erradicar a discriminação e a invisibilidade das pessoas com deficiência. Ela torna a construção de
um sistema educacional inclusivo um compromisso. Em 2008, o Brasil deu um passo importante nesse
sentido ao publicar a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
cujo conteúdo foi embasado nos preceitos da Convenção da ONU. Segundo o texto da Convenção,
a deficiência, além de ser um “conceito em evolução”, pode ser entendida como o resultado da
interação da pessoa que a possui com as “barreiras” que o ambiente e as pessoas lhe impõem. Por
isso, o que precisa ser “consertado” ou “melhorado” jamais é a pessoa. O que precisa ser eliminado
são as barreiras imputadas a ela.
Estas barreiras podem ser divididas em três categorias. A primeira é de ordem física. Um ambiente
inacessível dificulta a locomoção e o uso de recursos. Uma maçaneta, por exemplo, pode impedir
alguém com dificuldade motora de entrar em um lugar; ou um balcão muito alto pode dificultar o
atendimento de quem usa cadeira de rodas. Por isso a importância do Desenho Universal, que parte
do princípio de que ambientes e objetos devem estar acessíveis a todos. A segunda barreira é do
campo da comunicação: é preciso garantir recursos de acessibilidade a quem tem dificuldade na
fala, a quem usa a Língua Brasileira de Sinais ou o Braile para se expressar, para compreender o
mundo e interagir. A terceira talvez seja a barreira mais desafiadora, pois ela é de ordem atitudinal.
Se a sociedade não compreende que é direito humano a participação cidadã, em todos os âmbitos,
das pessoas com deficiência, TEA e altas habilidades/superdotação, nenhuma das outras barreiras
pode ser quebrada. A barreira atitudinal é, no âmbito escolar, algo a ser discutido. Se um(a)
educador(a) não acredita no potencial desses(as) alunos(as), não importam os recursos que lhes
são oferecidos. Se a presença dessas pessoas na escola comum não é legitimada, a escola não
garante educação de qualidade.
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De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a pedido
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), o preconceito
e a discriminação estão muito presentes entre alunos, pais, educadores, diretores e funcionários das
escolas brasileiras. Quem mais sofre com esse tipo de manifestação são as pessoas com deficiência,
principalmente intelectual. O estudo, publicado em 2009, foi realizado em 501 escolas com 18.599
alunos, pais e mães, educadores(as) e funcionários(as) da rede pública de todos os estados do país. A
principal conclusão foi de que 99,3% dos(as) entrevistados(as) têm algum tipo de preconceito e que
mais de 80% gostariam de manter algum nível de distanciamento social de pessoas com deficiência,
homossexuais, pobres e negros. Do total, 96,5% têm preconceito em relação a pessoas com deficiência.

O preconceito na comunidade escolar
99,3% Têm algum tipo de preconceito
96,5% Têm preconceito com relação a pessoas com deficiência
94,2% Têm preconceito étnico-racial
93,5% Têm preconceito de gênero
91,0% Têm preconceito de geração
87,5% Têm preconceito socioeconômico
87,3% Têm preconceito com relação à orientação sexual
75,9% Têm preconceito territorial
Fonte: Pesquisa Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar (Fipe/Inep/MEC, 2009)

Educação: fundamental, inalienável, indisponível
A educação é chamada de direito fundamental porque quem não tem acesso terá muito mais
dificuldade para exigir e gozar de outros direitos fundamentais, como saúde, trabalho digno e
moradia. Além disso, a educação é também considerada um direito inalienável (que não pode ser
colocado nas mãos de outras pessoas) e indisponível (porque é obrigatório a pessoas de certa faixa
etária). Segundo Fávero (2004), a educação é um direito “do qual nem a própria pessoa, nem seus
responsáveis podem abrir mão. Sendo assim, não cabe aos pais decidirem pelo encaminhamento ou
não de seu filho com deficiência ao Ensino Fundamental. É direito da criança, e obstar esse direito,
sem justa causa, é uma atitude criminosa”.
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Uma questão de igualdade
Quando o assunto é educação inclusiva, é muito comum a palavra igualdade surgir nos debates e em
textos a respeito. No entanto, o que significa igualdade quando falamos em educação? Seria buscarmos
tratar todos absolutamente da mesma maneira, ignorando suas peculiaridades? Ou seria identificar
as características de cada um e, baseado nisso, determinar atendimento exclusivo, individual? Nem
uma coisa, nem outra.
Igualdade na escola significa ter princípio de que todos os seres humanos aprendem. Quando os
educadores criam suas práticas baseados nisso, oferecem a todos os alunos os meios necessários para
se desenvolverem juntos, nas mesmas atividades, acreditando no potencial de cada um. A educação
inclusiva parte do princípio do que Mantoan (2008) chama de “igualdade de capacidade de aprender”.
A autora diz que
O educador, portanto, não poderia negar essa capacidade, esse “lugar do saber” que
cada aluno tem de ocupar diante de todo o ensino ministrado, pois ao fazê-lo estaria
ferindo esse princípio de igualdade intelectual e, portanto, embrutecendo-o [...]
(MANTOAN, 2008).

Boaventura de Souza Santos (2003) propõe uma máxima que pode auxiliar a escola nesse sentido:
“temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes
quando a igualdade nos descaracteriza.” O autor alerta para a necessidade de a sociedade se basear
em “uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou
reproduza as desigualdades”.
Desse modo, na perspectiva inclusiva, toda a diferenciação (como a oferta do Atendimento
Educacional Especializado) é feita para incluir, para criar condições que garantam à pessoa com
deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou altas habilidades/superdotação o acesso,
a mobilidade e a participação com independência e autonomia nos ambientes sociais nos quais
circula, dentre eles a escola comum. São medidas que diferenciam para que possa existir a chamada
igualdade de oportunidade.
Também defendem essa concepção do termo igualdade os filósofos da educação Jan Masschelein
e Maarten Simons. No livro Em defesa da Escola: uma questão pública (Ed. Autêntica), os autores
destacam o papel fundamental que a escola tem de trabalhar com a potencialidade dos seres
humanos. Afirmam que esta instituição, assumindo a igualdade como um ponto de partida prático,
em que “todo mundo é capaz”, oferece a todos e, indistintamente, a oportunidade de aprender.
Para os autores, o ensino que é oferecido em uma escola que toma por princípio a igualdade é,
essencialmente, para todos e ninguém em particular. Trata-se de um bem comum. Isso significa que
a escola “abre” o mundo, torna-o algo acessível a todos os alunos, sem distinção, e torna possível a
vivência do “ser capaz de”.
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Todos juntos: a escola é um ambiente
de igualdade, onde todos aprendem.

O Projeto Político-Pedagógico
As escolas da rede municipal de ensino de Guarulhos têm passado pela rica oportunidade de rever seus
Projetos Político-Pedagógicos (PPPs), de forma a criar uma prática contextualizada, que atenda às
demandas das comunidades em que estão inseridas, levando em consideração as reais necessidades
pedagógicas dos(as) alunos(as). As equipes pedagógicas das escolas do município vêm trabalhando
para contemplar as questões relativas à educação inclusiva em seus PPPs. E isso é fundamental para
que o trabalho ocorra, pois a inclusão escolar desafia o fazer da escola em muitos sentidos e exige um
processo de ação-reflexão-ação. Segundo Vasconcellos (2009), o PPP pode ser entendido como
[...] a sistematização, nunca definitiva, de um processo de Planejamento Participativo,
que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação
educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção
e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática
da instituição neste processo de transformação [...] (VASCONCELLOS, 2009).

Para o autor, a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico é uma oportunidade de a escola
resgatar o sentido humano, científico e libertador do planejamento. Segundo Santos (2010, p. 47), o
projeto ganha seu sentido político quando reflete a escolha de prioridades de cidadania em função
das demandas sociais; e ganha o sentido pedagógico quando organiza e sistematiza essas intenções
em ações educativas alinhadas com as prioridades estabelecidas. Para construir um PPP efetivo, faz-se
necessário também colocar em foco questões relativas às necessidades dos educadores. É preciso que
perguntem sobre si mesmos e suas condições de trabalho. O ambiente da escola é acolhedor? É dado
espaço para falar, escutar e discutir em grupo sobre questões relativas ao trabalho? A gestão da escola
atua como parceira em seu cotidiano? Os profissionais dessa escola são unidos e atuam em equipe?
Quando o educador necessita de interlocução para refletir sobre uma prática, encontra na gestão e
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nos seus pares abertura para diálogo e possibilidades de parcerias? A escola permite flexibilidade na
organização do tempo e dos espaços? Os educadores têm tempo de estudo e planejamento suficientes?
E, se sim, o que vem sendo feito nesses momentos tem qualidade? E o currículo, aborda questões
relevantes à vida, ao crescimento e à formação dos alunos?
Ainda no que se refere ao processo de reflexão – algo fundamental à construção do PPP – é
imprescindível que o educador também pense a respeito do que acontece em suas aulas. Elas são
interessantes, dinâmicas? Contemplam as necessidades de toda a turma? Incentivam as capacidades de
todos? Legitimam as formas de expressão de cada um? Permitem momentos de reflexão, contestação,
conflito? Uma escola inclusiva pressupõe a pausa necessária para reflexões profundas como estas,
pois são questões que produzem impactos de maneira igualmente profunda a qualidade do ensino
oferecido. Nos processos de construção e de revisão constantes do PPP, é necessário que equipe
pedagógica leve em consideração todas as questões e desafios que envolvem a inclusão escolar, pois
isso norteará as ações coletivas e de âmbito qualitativo a serem realizadas.
A inclusão não é um apêndice no PPP, mas um paradigma à luz do qual todas as suas
atividades devem ser pensadas. As questões de acessibilidade, por exemplo, devem ser
analisadas do ponto de vista da infraestrutura física, bem como de aspectos pedagógicos
e sociais. Essas possíveis barreiras que precisam ser desconstruídas podem representar
um ganho significativo no acesso à escola, bem como na permanência, e com qualidade
na instituição. (MANTOAN, 2010)

Momento de estudo: necessidade dos educadores
É importante que as escolas organizem grupos de estudos para a discussão e a compreensão dos problemas
educacionais, à luz do conhecimento científico e da interdisciplinaridade, se possível. Os grupos podem
ser organizados espontaneamente pelos próprios educadores, no horário em que estão na escola. As
reuniões podem partir das necessidades e interesses comuns de alguns educadores, buscando refletir
sobre situações do cotidiano escolar, e a fim de aperfeiçoar o modo como trabalham em sala de aula.
Dos grupos podem participar, além dos educadores, o diretor e o coordenador da escola. Afinal, um dos
papeis da gestão da escola (mais especificamente na figura do coordenador pedagógico) é zelar pela
formação continuada de seus educadores, oferecendo materiais de qualidade para estudo, discutindo
em parceria os casos que desafiam a escola e orientando o trabalho pedagógico. Há, ainda, grupos que
podem se formar entre membros de diversas escolas, que estejam voltados para um mesmo tema de
estudo, como indisciplina, sexualidade, ética, violência, avaliação, entre outros. Para esses momentos,
podem ser convidados colaboradores de outras áreas, como saúde, esporte e cultura, que contribuirão
com novas perspectivas para as discussões.
Além do estudo em grupo, outro ponto importante é que os educadres possam ter tempo para o seu
próprio desenvolvimento profissional. “Roubar” momentos, em meio à rotina turbulenta, para ler um livro
ou estudar assuntos relativos ao seu trabalho, é realmente um desafio, mas não é impossível.
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Flexibilizar ou adaptar o currículo?
A escola inclusiva é a escola das diferenças, o que significa pensar no currículo como um mecanismo de
desenvolvimento dos sujeitos aprendizes, de forma a propiciar sua autonomia e participação cidadã.
Isso implica a organização do currículo de forma que se atendam às necessidades do público da escola,
levando em consideração a realidade socioeconômica, as diferenças culturais e as expectativas da
comunidade escolar. As aulas, portanto, devem permitir que todos aprendam juntos, por meio das
mesmas atividades, o que não significa dizer que vão aprender “ao mesmo tempo” e “do mesmo jeito”.
Essa prática exige que se respeitem as necessidades e possibilidades específicas de cada aluno(a), o
que, muitas vezes, é confundido com adaptar currículo. A adoção dessa prática implica em modificar
o conteúdo a ser dado àquele aluno considerado em “atraso escolar”, devido à deficiência, por
exemplo. Tal modificação, a grosso modo, se resume à facilitação ou à infantilização do conteúdo para
que aquele considerado “diferente” possa “acompanhar” a aula. A ideia do currículo adaptado está
associada a planejamento e atividades separados para os alunos que não conseguem “acompanhar”
o progresso dos demais colegas na aprendizagem.
Na escola inclusiva, emerge outra forma de organizar o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula
e, consequentemente, de planejar as atividades escolares. A escola inclusiva parte do princípio de
que todas as pessoas aprendem e de que não é o(a) aluno(a) que deve “acompanhar a escola”. Tal
prática, ao contrário, configura-se numa diferenciação que exclui o sujeito, reforçando seu lugar de
não-saber, fixando-lhe uma identidade de sujeito incapaz – diante de si mesmo e de seus colegas.
Segundo Sanches (2005), é possível diferenciar o aluno público-alvo da Educação Especial, mas
sempre no sentido de lhe garantir a equiparação de oportunidades, criando estratégias didáticas para
que ele participe com os demais das mesmas atividades.
A diferenciação que inclui não é, por exemplo, dar um teste diferente a um aluno
porque ele não domina as questões que são postas aos outros; não é usar o livro do
2º ano quando ele está matriculado no 4º e os seus colegas fazem os exercícios do
respectivo ano; não é fazer um desenho enquanto os seus colegas fazem uma ficha de
matemática; não é o aluno trabalhar com a educadora de apoio, dentro ou fora da sala
de aula, em atividades que não têm nada a ver com as que estão a ser desenvolvidas
pelo seu grupo [...] (SANCHES, 2005).

Portanto, as práticas escolares inclusivas não implicam ensino adaptado para alguns, mencionado
anteriormente. Trata-se de um ensino no qual os(as) alunos(as) tenham condições de aprender,
segundo suas próprias capacidades, sem discriminações e adaptações, exemplos deste tipo de prática
poderão ser vistos no Capítulo III desta publicação, são experiências que trazem o que chamamos de
flexibilização curricular, prática que permite que os mesmos conteúdos sejam trabalhados, ao mesmo
tempo, mas levando-se em consideração um grupo heterogêneo, cujos integrantes apresentam ritmos
e estilos de aprendizagem diferentes. Para que tal flexibilização ocorra, as práticas de ensino devem mudar.
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O trabalho inclusivo em sala de aula
Um currículo inclusivo baseia-se no princípio de que as boas práticas são apropriadas por todos os
alunos, promovendo uma aprendizagem significativa para cada um. É indispensável que o educador
possua conhecimentos que lhe permita ensinar, na mesma classe, alunos com capacidades diferentes e
com níveis diferenciados de conhecimentos prévios. Quando a escola adota esse olhar para o currículo
vai, paulatinamente, percebendo que os alunos com deficiência não necessitam de estratégias
pedagógicas distintas, exclusivas ou especializadas dentro da sala de aula. Na verdade, ao conhecer
seus alunos, o educador vai percebendo se este ou aquele necessita de mais ou menos tempo para
realizar uma atividade proposta ou se é preciso validar formas de registro e de expressão variadas.
Este é um ponto crucial no entendimento do que é a prática pedagógica inclusiva: muitas vezes, partimos
do pressuposto de que um aluno com deficiência ou TEA terá mais dificuldade ou será mais lento na
execução das tarefas; por outro lado, imagina-se que o aluno com altas habilidades /superdotação
seja um gênio, geralmente interessado e bem-sucedido em áreas de exatas. Não é bem assim. O leitor
poderá ver, por exemplo, a história do pequeno Max (página 56), que tem TEA. Ele chegou à escola já
alfabetizado. Aprendera a ler sozinho. Algumas vezes, ele termina a tarefa antes mesmo dos colegas.
Ao trabalhar por agrupamentos de alunos, essa educadora permite que ele possa interagir com os
colegas, a sua maneira, também colaborando para que eles aprendam. É importante, portanto, acima
de tudo conhecer cada um dos alunos. Só assim será possível prever as atividades; o tempo destinado
à execução de cada uma delas; o tempo a ser oferecido a cada aluno se for necessário; as estratégias
de ensino adotadas; e os instrumentos de avaliação.
Segundo Jesus & Martin (2001), é importante que o educador escolha os principais conceitos ou ideias a
serem ensinados em cada aula e tenha em mente que esses conceitos devem ser os mesmos para todos
os alunos. A partir daí, é possível desenvolver variadas estratégias para apresentar esses conceitos ou
informações à turma. Por exemplo, o educador pode fornecer aos alunos as informações necessárias
para o aprendizado do conteúdo; levar os alunos a procurarem eles mesmos as informações, usando
bibliografia adequada, computador, filmes etc.; ou propiciar que os alunos realizem experiências
ou vivenciem situações para que possam tirar conclusões referentes aos conceitos ou informações
explorados.
Na sequência dessas propostas de trabalho, faz-se necessário também proporcionar aos alunos
oportunidades para que possam refletir ou praticar as novas informações ou conceitos aprendidos. Por
fim, citamos que a avaliação não pode ser entendida como uma etapa final do trabalho pedagógico
inclusivo. A avaliação é processual, ou seja, ocorre em todas as etapas do trabalho, e considera
diferentes dimensões do desenvolvimento humano.
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Isso é benéfico a todos os alunos porque o educador considera os saberes de cada um e reconhece
dificuldades e capacidades de cada um. Assim, a escola inclusiva não pensa no currículo como uma
lista imensa de disciplinas e de seus conteúdos. Ao planejar sua matriz curricular, é preciso que se
pense sobre o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar e quais objetivos deverão ser alcançados
diante de alunos com tempos e modos de aprendizagem diferentes.
A mudança nas práticas de ensino é benéfica a todos os alunos, porque parte dos saberes de cada
aluno e reconhece dificuldades e capacidades de cada um. Ainda para Sanches, a diferenciação que
inclui é, portanto,
[...] aprender no grupo e com o grupo, em situações de verdadeira aprendizagem
cooperativa, responsável e responsabilizante. É organizar o espaço e o tempo em função
das atividades para as aprendizagens a realizar. É implicar os alunos na construção dos
saberes a realizar. É abrir a escola a uma socialização do saber entre educadores e alunos.

Diante do desafio de construir uma escola para todos, a discussão em torno da construção do
currículo tem se voltado a uma questão complexa: como fazer para que um currículo baseado em
modelos de exclusão se transforme em um currículo que contemple as diferenças dos sujeitos
atendidos pela escola? Muitos autores, ao longo das últimas décadas, vêm escrevendo sobre a
urgente necessidade de se criarem currículos que façam sentido aos(às) alunos(as), que contemplem
sua realidade, o mundo em que vivem. Porém, segundo Leite (2000), ainda são comuns os processos
centrados na transmissão de informação, em detrimento do envolvimento ativo dos alunos em
projetos educativos, que lhes permitam analisar situações existentes no mundo em que vivem
e construir saberes que lhes permitam compreender melhor esse mundo e criar formas de nele
intervir. Portanto, o currículo não pode ser um mero conjunto de matérias a ensinar em pacotes
pré-fabricados de informação ou um conjunto de programas escolares estruturados que permitem
obter destrezas desejadas. O currículo é um conjunto de intenções, meios e ações que permitem aos
alunos participarem ativamente da construção dos seus saberes para seu desenvolvimento positivo.

AEE: apoio para as práticas pedagógicas
inclusivas
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e seus documentos
correlatos (decretos, resoluções e notas técnicas) trouxeram pela primeira vez na história da educação
brasileira diretrizes para a realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), termo que
surgiu em 1988, com a Constituição Federal (Art. 208). Esse serviço é promotor para o processo de
inclusão nas instituições de ensino. O serviço busca contribuir para que não só o aluno por ele atendido
seja beneficiado, mas também seus(suas) educadores(as), seus(suas) colegas de turma, a escola como
um todo e sua família.
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O AEE é, portanto, um serviço da Educação Especial de caráter não substitutivo à escola comum.
Segundo nossa legislação, ele deve ser oferecido preferencialmente na escola onde o(a) aluno(a)
estuda, mas existe a possibilidade de ser realizado em escolas-polo (que possuem Salas de Recursos
Multifuncionais e que recebem os alunos de escolas do entorno), em centros de AEE ou em instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, por meio de convênios com o poder
público. No município de Guarulhos, o AEE é oferecido em escolas-polo.
De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional
Especializado (SEESP/MEC, 2009), o Projeto Político-Pedagógico (PPP) das escolas deve contemplar
o AEE como uma de suas estratégias para a organização do trabalho. Para Santos (2010), isso significa
implantar a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), no caso de o AEE ser oferecido nas dependências
da escola; matricular os alunos no AEE (nas escolas do sistema público); adquirir equipamentos
necessários; indicar um educador para atuar no AEE; articular o educador (ou educadores) do AEE e
do ensino comum, bem como articular as redes de apoios internos e externos à escola.
Na proposta inclusiva, além de o AEE estar contemplado no PPP, é fundamental pensar nos momentos
de planejamento coletivo como norteadores dos trabalhos pedagógicos. Isso é necessário para que os
educadores alinhem suas expectativas, troquem informações importantes sobre os alunos e sobre as
práticas de sala de aula, determinem em conjunto o encaminhamento das ações pedagógicas e possam,
ao longo do ano letivo, reorientar suas ações dentro de um projeto comum. Todos os educadores, de
todas as disciplinas, podem contribuir, levando-se em consideração as características das turmas
e dos(as) alunos(as) que as compõem. E, por isso, se faz importante a figura do(a) educador(a) do
AEE nos momentos de planejamento, uma vez que é ele quem colabora com os(as) educadores(as)
regentes e especialistas de disciplinas para a criação de estratégias para que todos participem das
aulas comuns e aprendam, efetivamente e com autonomia, com os(as) demais colegas de turma.
Diante do desafio de organizar um serviço tão importante no contexto da educação inclusiva, o
município de Guarulhos alcançou uma grande conquista: desde outubro de 2013, os educadores de
AEE fazem jornada de 40 horas semanais, o que permite que esses profissionais estejam em contato
permanente com as escolas de abrangência, nos momentos de planejamento, nas Horas-Atividade,
nas reuniões com famílias, para observação do desempenho do(a) aluno(a) em diferentes momentos
nas dependências da escola.
Os educadores de AEE também promovem a interlocução da equipe pedagógica com profissionais
de especialidades clínicas, como médicos e terapeutas, ou de outras áreas nas quais o(a) aluno(a) é
atendido(a) fora da escola. Isso não significa que a escola fique na dependência de diagnósticos ou
de pareceres desses profissionais para se planejar, ao contrário,
A organização do Atendimento Educacional Especializado considera as peculiaridades
de cada aluno. Alunos com a mesma deficiência podem necessitar de atendimentos
diferenciados. Por isso, o primeiro passo para se planejar o Atendimento não é saber
as causas, diagnósticos, prognóstico da suposta deficiência do aluno. Antes da
deficiência, vem a pessoa, o aluno, com sua história de vida, sua individualidade, seus
desejos e diferenças [...](SANTOS, 2010, p. 20).

28

Práticas pedagógicas inclusivas

Livro_Reimpressao.indd 28

6/10/16 3:41 PM

O diálogo com profissionais de outras áreas é, portanto, uma forma de obter mais informações
sobre o aluno, no intuito de planejar o ensino, e não tem o objetivo de buscar formas padronizadas
de atendimento baseadas em conceitos clínicos. O AEE ajuda o educador da sala de aula comum
a refletir sobre as melhores estratégias de ensino. Na aula de matemática, por exemplo, a melhor
opção é usar única e exclusivamente a lousa? Havendo cego na sala de aula, isso deixa de ser viável
e surge a necessidade de se criar novos materiais didáticos e estratégias de ensino. Com o tempo e
a experiência, os educadores vão percebendo que essas mudanças enriquecem as aulas e as tornam
mais dinâmicas e interessantes para a totalidade dos alunos.
Os conteúdos, ao serem planejados em conjunto com o educador do AEE, tomam formas e cores
diferentes. Cria-se a possibilidade de o(a) aluno(a) fazer escolhas entre uma gama de atividades
propostas pelo educador sobre um dado conteúdo. Apresentam-se atividades que incluem pesquisa,
jogos, brinquedos, criação de textos, resolução de problemas contextualizados, materiais diversificados,
filmes, leituras, ambientes (inclusive fora da escola), recursos que podem ser explorados de acordo
com a capacidade, interesses, talentos e curiosidade de cada um. São aulas em que o conteúdo e as
atividades são os mesmos para todos, sem adaptações facilitadoras e simplificadoras para alguns,
das quais todos os alunos podem participar. Isso requer criatividade, disposição e espírito de equipe
de todos(as) os(as) educadores(as).

Aula para todos: adaptar materiais e
criar estratégias diversificadas em sala
de aula garante a inclusão escolar.
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Aula para absolutamente todos
A inclusão possibilita que os educadores tenham a oportunidade de rever o modo como entendem o
processo de ensino-aprendizagem, como planejam e como avaliam seus alunos.
O reconhecimento de que os alunos aprendem segundo suas capacidades não surge de
uma hora para a outra, só porque as teorias assim afirmam. Acolher as diferenças terá
sentido para o educador e fará com que ele rompa com seus posicionamentos sobre
o desempenho escolar padronizado e homogêneo dos alunos, se ele tiver percebido e
compreendido por si mesmo essas variações, ao se submeter a uma experiência que
lhe perpassa a existência. O educador, então, desempenhará o seu papel formador, que
não se restringe a ensinar somente a uma parcela dos alunos que conseguem atingir o
desempenho exemplar esperado pela escola. Ele ensina a todos, indistintamente [...]
(SANTOS, in ROPOLI, 2010, p. 14).

Portanto, mesmo diante de um aluno sem deficiência, muitas vezes é preciso mudar as estratégias de
ensino, diversificar os instrumentos de avaliação e ser criativo no encaminhamento das aulas, para
que todos aprendam. Um ensino que não se flexibiliza para atender às necessidades dos alunos e que,
ao contrário, exige que eles se modelem aos padrões determinados, não oferece qualidade.
É preciso compreender que os alunos aprendem dentro de seus limites, desde que a escola ofereça
as melhores condições possíveis para eles se desenvolverem, considerando e explorando todas as
suas possibilidades, talentos e capacidades. Segundo Mantoan (2001), isso deve ser feito por meio
de atividades abertas, nas quais cada aluno se envolva por si mesmo, na medida de seus interesses e
necessidades, seja para construir uma ideia, resolver um problema ou realizar uma tarefa.
O trabalho coletivo e diversificado apresenta-se como um importante instrumento da escola
inclusiva, porque seu exercício desenvolve a cooperação, o sentido de se trabalhar e produzir
em grupo, o reconhecimento da diversidade dos talentos humanos e a valorização do trabalho
de cada pessoa para a consecução de metas comuns de um mesmo grupo. Desenvolver um
ambiente de aprendizagem que propicie essas características citadas pela autora é saudável para
todos os alunos e para seus educadores, sendo que o papel desses últimos muda radicalmente.

Aprendizagem cooperativa
Para tornar a inclusão uma realidade, são necessárias estratégias didáticas que facilitem a participação
no contexto escolar e o máximo desenvolvimento do potencial dos alunos. A aprendizagem cooperativa
é uma das práticas pedagógicas recomendadas para o processo de inclusão escolar das pessoas com
deficiência, TEA e altas habilidades/superdotação em sala de aula comum. Os alunos são chamados
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Trabalho em grupo:
alunos aprendem juntos,
em atividades que
propiciam quantidade
maior de estímulos.

a trabalhar em grupos, aprendendo juntos, num clima de aceitação, troca de habilidades e ajuda
recíproca. É uma maneira de ensinar que propicia aos alunos uma quantidade maior de estímulos,
diferentemente do que ocorre no modelo tradicional de ensino, que vê os alunos como receptores
passivos do conhecimento transmitido pelo educador. Quando os alunos trabalham com os pares, eles
são chamados a se questionar sobre necessidades, opiniões e dúvidas do colega, envolvendo-se em
processos mentais complexos.
Na interação com um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, os colegas sem deficiência são
levados a formular hipóteses sobre o que ele está pensando, pois esse aluno pode não compartilhar
com os colegas o significado de um gesto, de uma palavra, de uma expressão... Nessa situação, o bom
resultado da relação entre os pares dependerá do esforço conjunto que todos farão para se entender
reciprocamente. Nessa relação, os alunos vão se conhecendo e descobrindo as habilidades uns dos
outros, as atitudes e os pensamentos. Em outras palavras, ocorre um processo de conhecimento
mútuo que pode levar até à mudança das recíprocas representações, com a descoberta de outras
características que podem fazer parte da identidade daquele aluno com deficiência intelectual para
além dessa característica. A aprendizagem cooperativa é importante para a educação inclusiva
porque considera a qualidade das relações entre os pares durante o processo de aprendizagem, o que
constitui um terreno fértil para a mudança cultural necessária à aprendizagem de todos.
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Mudança no papel do educador
Na aprendizagem cooperativa o papel do educador é muito diferente daquele conhecido no ensino
tradicional. Ele já não é o único transmissor de conhecimento aos alunos, mas o facilitador do processo
de aprendizagem entre eles. O educador deve estimular os alunos a assumirem um papel ativo, a serem
protagonistas e responsáveis pelo processo de aprendizagem. Nesse sentido, o educador é chamado
a: 1) identificar objetivos didáticos a serem alcançados; 2) formar grupos cooperativos, geralmente
heterogêneos, ou seja, formado por um conjunto de alunos com diferentes recursos e necessidades
para favorecer a troca de conhecimento entre eles; 3) avaliar indivíduos e grupos; 4) organizar a sala
de aula; e 5) elaborar o material para o trabalho de grupo.
Durante a aula estruturada com a aprendizagem cooperativa, o educador irá acompanhar o trabalho
dos grupos, observando e estimulando a cooperação entre os alunos, encorajando-os a procurar a
solução dos problemas apresentados, utilizando recursos que o próprio grupo possui. Na formação
dos grupos, o papel do educador é fundamental para criar a atitude de cooperação nas interações
entre os alunos. Isso cria entre os membros do grupo a chamada interdependência, ou seja, eles
estão tão ligados uns aos outros na execução das tarefas que o sucesso de cada um dependerá da
contribuição do outro. Para que isso funcione, naturalmente os indivíduos precisam estabelecer
interações positivas e construtivas e criar um senso de responsabilidade individual e de grupo. Ao
mesmo tempo, essa estratégia em sala de aula permite momentos de reflexão entre os membros do
grupo, para que possam pensar e discutir sobre o trabalho feito e sobre como melhorar no futuro
(JOHNSON & JOHNSON, 2008).
Então, isso tudo resulta em mais trabalho para o educador? Não, sobretudo se comparado ao enorme
esforço que ele faz quando tenta dirigir sua atenção a cada aluno, individualmente, ou manter a
atenção de todos os alunos, ao mesmo tempo, enquanto explana sobre aquilo que pretende ensinar.
Apesar de todo esse esforço, é difícil evitar que alguém se disperse ou fique à margem por não
ter suas necessidades atendidas, e muitos problemas de indisciplina surgem nesses momentos

Trabalhando com projetos
Nos chamados projetos de trabalho, alunos(as) e educador(a), cooperativamente, pensam e constroem
conhecimento para buscar a solução de um problema. Aprender a pensar e a construir conhecimento
envolve o exercício permanente e organizado de falar, escutar, observar, ler, escrever, estudar e agir
(tanto no nível individual como de grupo). É no grupo que aprendemos a conviver com o outro, a lidar
com as diferenças – diferentes ideias, concepções, sentimentos, desejos, quereres – e a construir
o conhecimento do grupo a partir do pensamento de cada um. O trabalho por projetos possibilita a
construção de uma comunidade democrática dentro da sala de aula, que valoriza a diversidade, respeita
as opiniões divergentes e constrói um espaço de diálogo e confronto de ideias (BARBOSA, 1998).
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Para trabalhar com projetos é importante que o educador mude sua forma de relacionar-se com a
experiência de construção de conhecimento, para transformá-la em saber compartilhado. Supõe um
educador atento, que possa realizar a leitura das necessidades de sua turma e problematizá-las, bem
como ser capaz de encaminhar discussões e situações de aprendizagem que possam levar os alunos
às construções e os avanços necessários para a compreensão da situação. Os projetos de trabalho
implicam em “escutar” (ou estar atento a) o que está ocupando o tempo e a mente dos alunos, em
auxiliá-los a entender suas questões e a formular qual é o problema. Exige do educador observação;
organização do que percebe; elaboração de questões; diálogo para formular essas questões com o
grupo de alunos; e pesquisa para poder encaminhar a construção dos conhecimentos referentes ao
problema formulado.
Isso permite o desenvolvimento da capacidade dos alunos organizarem os dados de determinada
situação, formularem perguntas, aprenderem a estudar, a selecionar informações, lidar com elas,
buscar referências e avaliar sua pertinência diante das questões de base. Segundo Hernández &
Ventura (1998), “todas as coisas podem ser ensinadas por meio de projetos, basta que se tenha uma
dúvida inicial e que se comece a pesquisar e buscar evidências sobre o assunto”.
Nesse processo a etapa mais importante é o levantamento de dúvidas e a definição dos objetivos da
aprendizagem. Na organização do currículo por projetos de trabalho, há a busca de respostas adequadas
e soluções acertadas, facilitando assim a tomada de decisões, que ocorre no delineamento do processo.
É preciso, primeiramente, definir os problemas, para só depois escolher as disciplinas mais adequadas
para se trabalhar e encontrar soluções. Na formulação do problema, os alunos participam de um
processo de busca, no qual recolhem, selecionam, ordenam, analisam, interpretam e apresentam suas
questões e informações básicas. Esta tarefa pode ser realizada de maneira grupal e seus resultados
podem ser socializados, favorecendo a elaboração de um conhecimento compartilhado.

Projetos de trabalho: um
caminho para que o aluno se
torne sujeito de sua própria
aprendizagem.
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O desafio da avaliação na educação
inclusiva
A avaliação dos alunos é outro grande desafio da escola, pois exige a criação de outras formas de
registrar os processos que ocorrem em sala de aula e de observar os detalhes que nem sempre são
óbvios e os caminhos que não são lineares. É preciso, ainda, dar novos significados às respostas que
os alunos dão e que não são as esperadas, mas que apontam novos caminhos; aprender outras lógicas
de resolução de problemas e de apropriação do conhecimento; disso utilizar diferentes códigos e
linguagens (leia a respeito no boxe da página. 35) e sempre tomando como princípio a não comparação
entre os alunos.
Nenhum aluno deve ser constrangido a ser comparado com um colega que teve melhor desempenho.
É urgente que a escola repense a avaliação classificatória e competitiva, e estabeleça maneiras de
avaliar o aluno sempre em relação a si mesmo e aos objetivos de aprendizagem definidos. O que ele
sabia ou era capaz de fazer quando o ano letivo começou? E, agora, como ele está? Em que melhorou?
O que precisa de mais atenção e de novas estratégias em sala de aula?
Na escola inclusiva, é essencial estar atento às miudezas e rever o vivido, debruçar-se sobre os
registros e sobre o que está sendo observado. Assim, a avaliação é definida como um processo
contínuo, que permite revelar o nível de autonomia individual e a articulação grupal de cada aluno.
Explicitará o nível de elaboração que um aluno demonstra diante de certos desafios de aprendizagem,
da argumentação presente na análise das relações e pontos de vista. É importante lembrar que, assim
como cada aluno tem ritmos de aprendizagem diferentes, exigindo novas práticas pedagógicas, a
avaliação deverá seguir essa lógica. Logo, não se pode utilizar a mesma “régua” (avaliação) para uma
prática pedagógica que já não é mais a mesma.
Os alunos com os mais diferentes tipos de deficiência conseguem explicar, de alguma maneira, o
que está acontecendo e em que está pensando. É necessário buscar com os alunos, para além da
cobrança dos conteúdos, as explicações necessárias à compreensão do que é vivido nas salas de aula,
nas escolas, nas famílias, nas comunidades e nos demais espaços sociais. Da observação de situações
diversas; das conversas sobre o que está acontecendo na turma, na escola, na cidade, no mundo; das
observações do educador sobre o seu grupo é que serão formulados os problemas a serem estudados
e encaminhados. Assim, os conteúdos não podem ser definidos sem o contato estreito entre alunos
e educadores. A avaliação, deixando de ser apenas classificatória ou seletiva, orientará as novas
etapas do trabalho educacional. O olhar dos alunos não fica mais voltado somente para o educador.
Todos passam a olhar para os colegas, seus companheiros de trabalho, parceiros na construção do
conhecimento de si, do outro e da realidade.
No caso dos projetos de trabalho, considerando a avaliação como parte indissociável do processo
ensino-aprendizagem, são utilizados diferentes instrumentos de avaliação. Esses projetos exigem o
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acompanhamento de cada aluno e do grupo, assim como um intenso processo de reflexão por parte
do educador em relação a sua prática.
A autoavaliação dos alunos também os ajuda a identificar e apontar pontos fortes e fracos em seu
desenvolvimento e suas formas de aprender, de se relacionar com o grupo e de reagir aos momentos de
tensão na construção do conhecimento. A observação e o registro das aprendizagens em sala de aula,
as produções da turma, as atitudes, as falas e os silêncios de cada um são ferramentas importantes
para o educador acompanhar o desenvolvimento dos alunos.
O portfólio individual e o da turma e o relatório do educador constituem documentos essenciais para
a análise dos avanços para a continuidade do processo pedagógico, pois permitem que o educador
possa se questionar sobre a necessidade de novas ações e estratégias que deverão ser utilizadas para
que os alunos avancem mais.
É desse entendimento de avaliação que surgem maneiras diferentes de organizar o próprio sistema
de ensino.

Linguagens na escola e formas de registro dos alunos
Em um ambiente inclusivo, é importante dar oportunidade a todos os alunos de optar por diferentes
maneiras de se expressar. Não é possível, portanto, que a escrita ou a fala sejam as únicas maneiras
de um aluno exteriorizar aquilo que aprendeu ou em que está pensando. Se assim for, como fica, por
exemplo, o direito de um aluno com deficiência física que não tem o movimento dos braços ou daquele
que não fala? Seria justo ou correto deixá-lo sem realizar a tarefa?
É necessário pensar de que outras formas os alunos, com ou sem deficiência, podem se expressar,
para além da fala e da escrita. Na prática inclusiva, muitos são os exemplos, como o de uma criança
que primeiro se sente à vontade para escrever na lousa (que tem um espaço maior que o caderno) para,
só então, conseguir organizar a escrita em uma folha pautada; ou o caso de um aluno que chegou à
escola falando muito pouco e sem escrever no caderno, mas que agilmente digitava tudo o que queria
no teclado de um telefone celular. As formas de registro possíveis aos alunos precisam ser aceitas e
estimuladas pelo educador que, com o tempo, evidentemente terá condições de ensinar aos alunos
novas formas de registrar.
Há também o caso de alunos que não falam, mas que usam prancha de comunicação para se expressar.
Quando o educador organiza a sala de aula em grupos, esse aluno pode, inclusive, produzir seus
próprios textos, com a ajuda de um colega ou do educador, que atuam como seus escribas. Surge,
na escola inclusiva, a oportunidade do uso de diferentes linguagens, como a fotografia, o desenho, a
pintura, a música e o teatro. Todas essas são ferramentas que estão à disposição da escola para que
sejam usadas em todos os processos de ensino, inclusive nos momentos de avaliação.
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Capítulo 2

Formação de
professores na
perspectiva
inclusiva
As escolas da rede municipal de Guarulhos estão refletindo, criando, inovando. Permitir que
novas linguagens façam parte do planejamento escolar é uma maneira de colocar em prática
os conceitos abordados no Capítulo I, quando nos referimos a práticas pedagógicas inclusivas,
baseadas em atividades diversificadas. Aqui, o leitor vai poder conhecer o trabalho realizado
entre 2011 e 2013 pela Mais Diferenças junto a equipes pedagógicas de algumas escolas da
rede de ensino. O texto traz relatos dos consultores, que tiveram o privilégio e a oportunidade
de serem recebidos pelas escolas para um trabalho reflexivo e prático.
Desde 2011, a Mais Diferenças vem realizando oficinas junto às equipes pedagógicas de
escolas da rede municipal de Guarulhos, com o objetivo de contribuir para a utilização de
metodologias e práticas pedagógicas inclusivas, que reconheçam, respeitem e valorizem a
diversidade humana e ampliem o acesso, a permanência e a qualidade social da educação.
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Essas oficinas, que se realizam, em Hora Atividade Ampliada, buscam potencializar o processo de formação,
possibilitando aos educadores(as) a reflexão sobre as práticas pedagógicas, por meio de vivências e experiências,
no ambiente que os desafia diariamente. O embasamento teórico, que tem como princípio uma perspectiva
inclusiva, aliado ao fazer pedagógico – que acontece na escola – possibilita análises e reflexão das práticas e
estimula a construção de novas ações e mediações.
Tais formações buscam contribuir para a construção de referenciais para o uso de diferentes linguagens como
fonte de possibilidades, de práticas e de recursos pedagógicos num processo educacional inclusivo. Linguagens,
tais como teatro, dança, música, artes visuais e literatura, que colaboram para que educadores(as) ampliem o
repertório de ações culturais e lúdicas oportunizadas a todos os(as) alunos(as); apresentam diferentes recursos
de expressão, explorando cada um a partir de suas especificidades; e fazem com que essas linguagens estejam
a serviço do desenvolvimento do ser humano. Essas ações também buscam fortalecer o documento orientador
da Secretaria de Educação - “Proposta Curricular – Quadro de Saberes Necessários”.
Ao longo deste capítulo, será possível conhecer algumas experiências, contadas por meio do relato dos(as)
consultores(as) da Mais Diferenças, ou dos próprios educadores(as) da rede. Porém, antes, serão apresentadas
algumas reflexões sobre o papel da formação continuada, na busca de uma escola inclusiva.

Tempo livre para a experiência
Uma questão central, para a Mais Diferenças, é como criar espaços de formação nos quais, a experiência seja
possível aos educadores(as). Nesse sentido, resgatamos o conceito de experiência de Larrosa (2002). Para o autor,
experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa,
não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao
mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo se passa está organizado
para que nada nos aconteça (LARROSA, 2002).
Portanto, experiência não pode ser planejada de uma única maneira prescritiva, tecnocrática. Tampouco pode
se esperar dela resultados específicos, previsíveis e padronizados. Para o autor, para que a experiência nos
aconteça ou nos toque, requer-se
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm:
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar,
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar
a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (Id., 2002).
É nesse sentido que procuram ser organizadas as oficinas oferecidas pela Mais Diferenças aos(as)educadores(as)
da rede de Guarulhos.
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A importância do Desenho universal
O Desenho Universal (ou Desenho para Todos) apresenta soluções em projetos, organização,
construções e utilização de espaços, instrumentos e objetos; planejamento, ações e práticas para
todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. O Desenho Universal traz em seu conteúdo
conceito de inclusão e a premissa de que devemos pensar uma sociedade onde todos caibam e
em produtos de que todos usufruam. O Desenho Universal é estudado a partir de sete princípios:
1 - Uso equitativo - pode ser utilizado por pessoas com habilidades diversas. Exemplo: audiovisual
acessível (com audiodescrição, Libras e legenda oculta para surdos);
2 - Flexibilidade no uso - acomoda uma gama ampla de preferências individuais e habilidades.
Exemplo: tesoura que acomoda o uso para pessoas destras e canhotas;
3 - Uso simples e intuitivo - uso fácil de entender, independentemente da experiência ou do
conhecimento do usuário. Exemplo: jogos pedagógicos que trazem códigos e linguagens
diferentes, como um jogo de bingo que tem nas cartelas os números em algarismo indo-arábico
(convencional), em braile e em código datilológico (Libras);
4 - Informação perceptível - comunica informação eficazmente aos usuários, independentemente
das condições do ambiente ou das habilidades dos sujeitos. Exemplo: placas de identificação
dos ambientes escolares (salas de aula, biblioteca, sanitários, etc.) em língua portuguesa, em
alfabeto datilológico (Libras), em braile, em Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA) e em
relevo;
5 - Tolerância a erros - minimiza o perigo e as consequências adversas de ações acidentais ou
não intencionais. Exemplo: mediação pedagógica dos educadores que entendem e incentivam os
processos de experimentação e aprendizagem dos alunos, de formas não convencionais;
6 - Pouco esforço físico - pode ser usado eficiente e confortavelmente, com fadiga mínima.
Exemplo: maçaneta das portas em formato de alavanca, que proporciona a abertura por todas as
pessoas, incluindo aquelas com condições funcionais diferentes;
7 - Tamanho e espaço para aproximação e uso - provendo tamanho e espaço apropriados para
aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do usuário, sua
postura ou mobilidade. Exemplo: carteira escolar acessível (regulável: diferentes possibilidades
de utilização, alturas, inclinação do tampo, largura e fixadores para o material escolar).
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Da formação à sala de aula
No início, em 2011, muitos educadores(as) tinham a ideia de que os encontros poderiam lhes dar respostas
prontas, dicas ou até mesmo um “manual” com técnicas de como trabalhar com crianças e jovens com
deficiência. Eles(as) se referiam à formação como “oficina de inclusão”. Certa vez, uma educadora procurou
uma das consultoras para conversar. Ao entrar na sala de aula, a educadora apresentou-lhe um aluno com
paralisia cerebral e pediu-lhe ajuda. Ela queria saber se poderia usar algum conteúdo da oficina com aquele
aluno. Sobre isso, a consultora escreveu:
Primeiro perguntei: como é o dia-a-dia na escola com o menino ? A professora me
contou que ele não conseguia fazer quase nada e sempre repetia palavras. Resolvi
começar uma entrevista coletiva com os alunos, com perguntas simples. Antes, me
apresentei e fiz um exercício lúdico. Percebi que o menino participava. Então, comecei
a fazer perguntas. Cada um respondeu o que mais gostava de fazer. E o garoto também:
gostava de ir à escola e de assistir televisão. Quando perguntados sobre o que mais
gostavam de fazer na escola, todos responderam. Como eu não havia compreendido o
que o garoto tinha dito, a professora me ajudou: ele gostava de cantar. Pedi para que os
alunos cantassem e, nesse momento, o garoto voltou seu corpo para frente, curvando
a cabeça para baixo. Percebi que a criança havia estado presente o tempo todo. Ao me
despedir, conversei com a educadora. Disse que, muitas vezes, esperamos que o outro
faça algo do jeito que queremos, mas que havia muitas novas possibilidades em seu
caminho. Seus olhos se encheram de lágrimas. Foi intenso o nosso encontro.
Com o tempo, os participantes foram compreendendo que a proposta era trabalhar as linguagens artísticas
com os(as) educadores(as) e que isso poderia beneficiar a todos(as) em sala de aula. Seriam momentos de
experimentação, de inspiração e de compartilhamento. Um exemplo disso foi quando uma professora propôs
a seus(suas) alunos(as) uma atividade de dança, inspirada no que ocorreu na oficina. A atividade mostrou que
é possível levar aos alunos o que foi vivido nas oficinas; que é possível ocupar outros espaços da escola; que
esses espaços podem e devem ser uma extensão da sala de aula.

Corpo, teatro e histórias
Em 2011, foram oferecidas, três oficinas, com os seguintes temas: A língua do corpo; Teatro: criação e expressão;
e Escrever-se no mundo.
As oficinas sobre A língua do corpo tinham como objetivo proporcionar um novo olhar sobre o corpo e o
movimento, ampliando as fontes de possibilidades no cotidiano da sala de aula. Estas oficinas foram conduzidas
por consultores(as) com experiência em formação e linguagem corporal, numa premissa de trabalho com a
educação inclusiva. Salientamos que houve a presença de um consultor surdo, que ministrou algumas oficinas,
com acompanhamento de um intérprete de Libras. Uma das propostas desta ação foi subverter a lógica
que envolve o mundo do trabalho das pessoas com deficiência. Ter um surdo como formador deixou muitos
educadores surpresos, pois não estavam habituados com esse tipo de situação.
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Sobre isso, o consultor contou:
A maioria dos participantes pensou que o consultor da oficina seria o intérprete e
que eu estava presente apenas para ajudá-lo. Elas se surpreenderam muito ao saber
que, na verdade, eu seria o consultor e o outro rapaz, o intérprete, um mediador entre
mim e elas. O choque se devia ao fato de não estarem habituadas a terem um modelo
inclusivo tão presente, como naquele momento – um consultor surdo articulando uma
oficina para ouvintes!
As brincadeiras cantadas, dançadas e os jogos lúdicos também fizeram parte da metodologia aplicada pelos
consultores(as) da Mais Diferenças na oficina Teatro: Criação e expressão. A proposta foi trabalhar com as
danças tradicionais brasileiras e resgatar brincadeiras da infância. Os(as) educadores(as), ao tratarem do
tema, discutiram o quanto espaços e tempos para brincar têm sido cada vez mais raros. E como a escola se
configurou como um dos poucos locais onde ainda é possível recuperar as brincadeiras coletivas. Além disso,
realizaram pesquisas e catalogaram 47 brincadeiras, vivenciadas por eles na infância. Segundo o relato de uma
consultora, as atividades propostas nas oficinas ecoaram positivamente na sala de aula:
Outro professor comentou que, inspirado em nosso primeiro encontro, realizou
com seus(suas) alunos(as) brincadeiras e cantigas e que, para sua surpresa, um de
seus alunos, que é autista e pouco participava das atividades em grupo, participou.
Segundo o professor, isso o deixou muito feliz e surpreso.

Oficina a Língua do Corpo,
com o consultor Rimar Segala.
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O tema inclusão de alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação se situa como tema
transversal das oficinas – e não como foco principal –, o relato acima aponta que as diferentes linguagens
são potentes no trabalho em sala de aula, tanto para alunos(as) com deficiência, TGD e altas habilidades/
superdotação, quanto para o conjunto dos alunos, sempre que planejada em uma perspectiva inclusiva.
Já na oficina Escrever-se no mundo, foi trabalhada a importância do ato de ler e de escrever para a formação
dos(das) educadores(as). O objetivo era criar um espaço de ampliação da discussão do processo de letramento,
enfatizando a arte de contar e ouvir histórias como possibilidade de recordar, reviver, recontar, recriar, fabular,
registrar, num contexto de alfabetização e letramento.
Em 2012, as oficinas tiveram continuidade com foco na contação de histórias. Primeiramente, os(as)
educadores(as) contaram suas próprias histórias; narrativas muitas vezes desconhecidas do grupo de colegas. O
passo seguinte foi narrar a história de alunos(as) com deficiência de suas escolas. A cada novo encontro, os(as)
participantes traziam as histórias vividas no cotidiano da escola – nem sempre harmônicas, complementares e
empáticas, mas, muitas vezes, conflituosas e discordantes. Ao tornar públicas as histórias, foi possível aos(as)
participantes revisitar experiências, contrapor as cenas vividas. Ao narrar a experiência, eles(elas) puderam
produzir outra compreensão daquilo que estavam fazendo e do que pensavam sobre isso.
Neste processo, os(as) educadores(as) ouviram as histórias uns dos outros e se aproximaram ainda mais dos(das)
alunos(as) com deficiência. Essas histórias tornaram-se instrumentos potentes para que, gradativamente,
os(as) educadores(as) pudessem produzir outros sentidos e outras relações. As histórias foram registradas
em diferentes portadores de texto. E uma troca de correspondências foi feita ao longo dos encontros. Os(as)
participantes das oficinas puderam construir juntos um conhecimento sobre a complexidade que envolve o ato
de educar e de aprender, conforme relato de um consultor:
Quando os(as) educadores(as) leram seus textos, outras histórias foram surgindo dos
participantes da roda. Uma história levava a outra... Dentre elas, a que mais me chamou
a atenção era um texto que dizia que o aluno não era alfabetizado, mas sua professor
atual havia contado que ele reconhecia as letras em um ‘abecedário particular’. Isto é:
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N não é de ‘navio’, mas de ‘Natal’ (época do ano que ele adora); P é de Pai; M é de Mãe;
F é de Festa (que ele fala abrindo os braços e com uma expressão muito feliz); C é de
Coelho da Páscoa, outra festa importante para ele...
Percebi que não havia nenhum entusiasmo em relação a esse aprendizado do menino.
Sugeri, então, que as educadoras notassem a importância daquilo que o menino
sabia. O aluno tinha um alfabeto que, apesar de conhecido, parecia imensamente
desconhecido do grupo. Isso dificultava o seu processo de alfabetização – uma vez
que suas próprias palavras não eram referência. O grupo então refletiu sobre muitos
pontos: onde estaria a origem desse não reconhecimento do saber do aluno? Nos
rótulos que criamos da pessoa com deficiência? Nas dificuldades que ainda temos
em reconhecer a diferença? Esse menino representaria a dificuldade da escola em
reconhecer o que não está previsto?
O trabalho de refletir sobre o processo de aprendizagem desse aluno nos leva
a encontrar outros caminhos para atender às necessidades de todos(as) os(as)
alunos(as) em sala de aula. Também faz com que os educadores percebam melhor
o quão fértil é o campo em que trabalham. Por meio das atividades, a história desse
aluno foi sendo construída por todos(as).
Os(as) participantes, ao final, foram convidados(as) a construir propostas de trabalho, com seus(suas)
alunos(as), a partir do processo vivenciado nas oficinas. Surgiram muitos trabalhos significativos. Um deles,
um programa de rádio, foi feito pela EPG Pastor Sebastião. As narrativas falavam das histórias das próprias
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educadoras, da escola e de alguns alunos. Cada um dos grupos escolheu três alunos (com ou sem deficiência)
que representassem a escola. No decorrer dos encontros de formação, os participantes estabeleceram
correspondência com essas crianças, por meio de cartas. Os educadores, que conheciam ou não os alunos,
escreviam cartas para cada uma das crianças, como forma de registro do trabalho desenvolvido na oficina.
Uma das crianças selecionadas foi um garoto com baixa visão. Quando chegou à escola, João se apresentava
agressivo, batia nos colegas, tinha dificuldade em interagir com os demais e de se concentrar nas atividades.
No entanto, o menino gostava muito de andar com um rádio que havia na escola. Ao colocar o objeto junto ao
ouvido, o menino se acalmava. Os educadores foram, aos poucos, negociando com ele os períodos de uso do
rádio, até que ele conseguiu compreender a rotina escolar e participar das atividades. Ao final dos encontros
de formação nas oficinas, surgiu a ideia de fazer um registro sobre esse garoto, utilizando o rádio. A partir das
cartas que os educadores lhe haviam escrito e de um questionário que o menino respondeu com a educadora,
foi criada uma radionovela. O áudio está no DVD que acompanha esta publicação.
Para dar continuidade ao trabalho de formação em outras escolas, em 2013 foram realizadas as Oficinas
de diferentes linguagens. O objetivo era ampliar o repertório de práticas culturais e lúdicas inclusivas dos
educadores e favorecer a compreensão de diferentes linguagens como recursos pedagógicos no processo
educacional inclusivo. Ao iniciar as oficinas as consultoras buscaram retomar os princípios da Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, e também discutiram com as turmas
sobre os seguintes temas: os conceitos de diferença e igualdade; deficiência e modelo social; Atendimento
Educacional Especializado no contexto da escola inclusiva; e público-alvo do AEE.
Após esses encontros iniciais, as consultoras realizaram a apresentação sobre, ao menos, cinco diferentes
linguagens (corporal, oral, escrita, musical e plástica), dentre as quais cada grupo escolheu as que seriam
trabalhadas ao longo dos encontros. Os educadores também puderam definir os produtos que seriam elaborados
ao final do processo. Em cada grupo, ficou estabelecido que seriam utilizados filmes, livros infantis, letras
de músicas e jogos para compor as propostas de trabalho. O fio condutor foram as narrativas: quem são as
pessoas que trabalham nessa escola? Quais são as suas histórias e o quanto elas contribuem para a escola que
temos hoje? Como produzir uma contação de histórias? Outro ponto fundamental deste trabalho diz respeito à
documentação pedagógica, conforme relata uma das consultoras:
Encontrei uma professor que me falou muito do seu aluno com deficiência intelectual.
Disse que ele não batia mais nas outras crianças e que já escrevia o nome na linha
(coisas que ela contou emocionada). Ela tinha medo do que aconteceria no ano seguinte:
‘Será que a outra professora também vai ter paciência?’ Relatos assim mostram a
importância de enfatizarmos o registro do aprendizado de cada aluno, principalmente
daqueles com deficiência, pois essas informações, uma vez registradas, não se perdem
no percurso acadêmico do aluno.
O trabalho nas escolas foi realizado de forma que os(as) educadores(as) pudessem refletir sobre como
a sociedade coloca em evidência o que as pessoas “não conseguem ou não sabem fazer”. Para isso, os(as)
participantes registraram algo que lhes caracterizasse. Por exemplo: se alguém gostasse de cozinhar, poderia
desenhar um caderno de receitas; se gostasse de cantar, poderia desenhar notas musicais, e assim por diante.
À medida que as apresentações ocorriam, o grupo discutia a importância de práticas que possibilitem
diferentes estratégias; o respeito pelo ritmo que cada um tem; a importância das ações conjuntas; o cuidado
para não dar destaque a algo só porque gostamos e deixar de lado o que temos dificuldade em lidar. Sobre
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isso, a consultora escreveu:
Diante da observação dos comentários realizados pelos(as) educadores(as) sobre a
dificuldade que tinham em lidar com alunos(as) que “não conseguem fazer nada”,
optei por demonstrar que cada pessoa tem uma história de vida, e que isso deve ser
considerado e valorizado em ações conjuntas. Aproveitei as histórias contadas durante
a apresentação para dar forma às propostas envolvendo as diversas linguagens.
No decorrer do desenvolvimento das oficinas, foi destacada a importância de sempre estar atento as diretrizes/
orientações que constam da Proposta Curricular da rede - Quadro de Saberes Necessários de Guarulhos.
Segundo o documento, “o Quadro de Saberes é um dos componentes da Proposta Curricular que, por sua vez,
é parte do Projeto Político-Pedagógico” (página 16). O grupo começou então a discutir e registrar conceitos
importantes para as práticas pedagógicas inclusivas, tais como Diferença, Diversidade e Deficiência. Os
registros foram lidos e sistematizados com o grupo. Durante a sistematização, outros destaques foram feitos e
a consultora percebeu a necessidade de tentar “desconstruir” alguns referenciais.
Para isso, ela chamou a atenção para o fato de que existem padronizações sociais e que é importante
entendermos os conceitos de forma contextualizada, já que passamos por uma seleção e validação social. Essa
discussão teve como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, e seu conceito
inovador sobre deficiência. Em seguida, as turmas avançaram para propostas referentes às práticas em sala de
aula. Foi apresentada uma sugestão de estrutura para nortear a elaboração de uma proposta de planejamento
na perspectiva inclusiva. Esta estrutura previa tópicos como: objetivos; situação-problema; procedimentos da
aula; recursos necessários; tempo estimado para a atividade; espaço físico a ser utilizado; instrumentos de
avaliação; e referências bibliográficas.
Estava lançado, então, o desafio para que pensassem em uma proposta que seria ampliada em cada encontro,
atentando às diversas linguagens sinalizadas pelos grupos. Foi combinado que tudo o que fosse planejado
(incluindo a utilização de livros, filmes, músicas, jogos etc.) deveria ser analisado antes de ser apresentado
aos(as) alunos(as). Tal proposta contemplaria, também, o processo de alfabetização de todas as crianças
(como havia sido solicitado pelos grupos, no começo). Nas discussões, foi possível recuperar discursos sobre
segregação, gerados por grupos que validam a deficiência como limitadora; os participantes falaram sobre
mitos, sobre valores reproduzidos e sobre a importância da desconstrução das “ditas” limitações e do discurso
do “aluno que não consegue, não pode, não aprende, etc.” Alguns grupos assistiram a um curta-metragem
chamado A coisa perdida, de Shaun Tan e Andrew Ruhemann (2010). O curta foi selecionado por apresentar uma
ação validada no campo social: retirar os “diferentes” do contexto coletivo. Um discurso que perpassa os muros
escolares e gera discussão com o intuito de valorizar o atendimento segregado de pessoas com deficiência. Os
diferentes grupos, participantes das oficinas, chegaram a ótimas sistematizações em relação aos desafios e às
possibilidades diante de uma proposta de educação significativa para todos.
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Vídeo acessível: o grupo acompanha a
descrição que uma das educadoras faz
do vídeo que todos deveriam assistir.

Recursos de acessibilidade
Em uma das oficinas, foi apresentada em áudio a canção Ciranda da Bailarina. A proposta de trabalho era
realizar a atividade permitindo que os(as) participantes pudessem vivenciar situações pelas quais passam
pessoas com deficiência e, a partir delas, pensar a respeito das práticas pedagógicas. Foram utilizadas vendas
para olhos, luvas, meias grossas e fita adesiva, para que alguns educadores fizessem a atividade sem enxergar
ou com os movimentos das mãos limitados.

Ciranda da bailarina
Procurando bem
Todo mundo tem...
Só a bailarina que não tem
(Chico Buarque)
Após a reprodução da música, foi exibido um vídeo com a representação da letra da canção, em cenas que
ampliavam o que já tinha sido vivenciado em outros encontros, já que cada cena demonstrava uma moça loira,
com roupas de bailarina que mudavam de acordo com as estrofes e – principalmente – davam a ideia de um
mundo solitário e irreal (a própria letra destaca que todos têm tantas coisas e só a bailarina não as tem).
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Outra proposta da atividade foi abordar a importância dos recursos de acessibilidade e de que forma a presença
deles, no ambiente escolar, pode proporcionar igualdade de oportunidades aos(as) alunos(as). Como no grupo
havia uma pessoa com venda nos olhos, a consultora a questionou sobre o que ela havia entendido do filme.
Rindo, a educadora declarou: “nada, que desespero!” Todos perceberam que ela precisaria de algo mais
para acessar o conteúdo do filme... Foi então sugerido que outra educadora descrevesse para ela as cenas.
A consultora então retirou o áudio do vídeo e explicou que existem vídeos com audiodescrição (saiba mais
à página 49), mas que optou por levar aquele para criar um desafio ao grupo, já que nem sempre há vídeos
audiodescritos disponíveis.
Em seguida, o grupo passou à elaboração de um painel. Para executar a tarefa, todos(as) teriam de chegar
a um armário que ficava no pátio. Em um dos grupos, havia um educador que já tinha atuado em sala de
aula com um aluno cego. Ele ajudou a educadora vendada na execução do painel. Assim, o grupo foi tomando
ciência do que seria necessário para que aquela educadora chegasse ao armário e fizesse sua parte no painel.
A consultora, ao longo da atividade, fez intervenções em relação à abordagem feita com a educadora vendada,
a descrição do trajeto e dos ambientes, incluindo as barreiras que fossem encontradas pelo caminho, entre
outros procedimentos de auxílio.
Os(as) educadores(as) analisaram cenas do filme, como uma em que aparece a bailarina fechada em uma
caixa e posta em uma prateleira com diversas outras, caracterizando – na leitura dos grupos – um universo
limitado e padronizado. Uma educadora declarou que “as caixinhas representam os(as) nossos(as) alunos(as)
com deficiência. Eles(elas) são colocados em caixinhas e isso limita o processo de ensino e aprendizagem”. Ao

Diferentes linguagens: uma borboleta foi
representada pelos grupos com recorte,
massa de modelar, desenho e pintura.
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discutirem o que desejavam registrar no painel, perceberam que só a oralidade não garantiria o entendimento e
a participação da educadora vendada e que a educadora com as mãos imobilizadas não “conseguiria registrar”
(este foi o primeiro entendimento da situação). Novas discussões surgiram. Um dos educadores, por exemplo,
afirmou que a colega com as mãos imobilizadas não conseguiria fazer a tarefa e tomou o canetão de suas mãos.
Em resposta, outros disseram: “lógico que ela consegue, dá para fazer até com a boca”.
Nesse momento, a reflexão foi sobre o quanto, muitas vezes, limitar o(a) aluno(a), antes mesmo de pensar em
alternativas para sua participação, é um equívoco que o(a) educador(a) pode cometer em algumas situações. E
que isso reverbera em sala de aula, fazendo com o que alguns(as) alunos(as) emitam a mesma opinião diante de
colegas com ritmos e maneiras diferentes de aprender e de participar. Os(as) educadores(as) também perceberam
que para equiparar oportunidades é necessário oferecer recursos variados, atentar aos tempos e aos espaços,
além de entender que a utilização de várias estratégias possibilitará que cada pessoa (cada uma aprende de uma
maneira) possa ampliar o seu repertório e vivenciar de forma significativa as situações apresentadas.
As oficinas de formação de educadores(as) nas Horas Atividade das escolas da rede municipal de ensino de
Guarulhos continuam em 2014 a todo vapor. O trabalho desenvolvido pelos(as) educadores(as) da rede nesses
momentos de partilha é uma inspiração para a continuidade deste trabalho. Nas páginas a seguir, será possível,
inclusive, conhecer o trabalho da educadora Taís Carenzi, atualmente coordenadora da EPG Missionária Undina
Capellari Nunes. Ela participou das oficinas de formação e realizou uma sequência didática para trabalhar a
questão das diferenças.
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Este recurso é uma descrição clara
e objetiva de todas as informações
visuais de uma obra (de vídeo e teatro,
por exemplo) e que não estão contidas
nos diálogos. Por exemplo: expressões
faciais e corporais que comuniquem algo,
informações sobre o ambiente, figurinos,
efeitos especiais e mudanças de tempo
e espaço. A audiodescrição também faz
a leitura dos créditos, dos títulos e de
qualquer informação escrita. Este recurso
é disponibilizado ao mesmo tempo em
que as cenas e as informações escritas
são mostradas, possibilitando que pessoas
cegas compreendam a obra e sua trama.
As descrições acontecem nos espaços
existentes entre os diálogos dos personagens
e nas pausas entre as informações sonoras
do filme ou do espetáculo. Elas nunca se
sobrepõem ao conteúdo sonoro relevante,
de forma que a informação audiodescrita se
harmoniza com os sons apresentados. Este
recurso também pode beneficiar pessoas
com deficiência intelectual.

Ilustração de um fotograma do filme “Casablanca”

Audiovisual para todos
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Sequência didática: as diferenças na sala de aula
Meu nome é Taís Carenzi, atuo como coordenadora
pedagógica da EPG Missionária Undina Capellari Nunes.
No ano passado, participei das Oficinas de Diferentes
Linguagens oferecidas pela Mais Diferenças na escola. Eu
era, então, professora do 2º ano. As discussões realizadas
nos encontros formativos me inspiraram a criar, a partir
de um livro infantil literário, uma sequência didática para
trabalhar com os alunos a questão das diferenças. Esta
formação capacitou os educadores a criarem um olhar mais
atento e cuidadoso aos alunos com deficiência ou outras
especificidades, desconstruindo “rótulos” socialmente
impostos, e os direcionou a trabalhar as habilidades das
crianças (e não suas dificuldades), promovendo, dessa
forma, o desenvolvimento global dos alunos.
Como professora, eu já costumava planejar práticas
pedagógicas inclusivas. Porém, não em forma de
sequência didática, como foi proposto pela formadora.
Eu planejava atividades individuais, direcionadas ao
suprimento e/ou amenização das dificuldades ou focadas
no desenvolvimento das habilidades dos alunos. Considero
que o trabalho sequenciado das atividades ajudou muito
a promover maior interesse pela atividade por parte dos
alunos, pois sempre esperavam ansiosamente pelo “o que
viria depois”.
Hoje, como acabei de me tornar coordenadora, estou
focada na “observação”, ou seja, atenta às diferentes
maneiras com que os diversos educadores lidam com a
inclusão escolar – o que tem sido um grande aprendizado
para mim. A partir disso, pretendo criar estratégias para
orientação e para novas ações com os educadores que
possuem alunos com deficiência em suas salas de aula.
A seguir, contarei as etapas da sequência didática que
planejei e desenvolvi de forma bem sucedida com os meus
alunos no ano passado. Nessa turma, havia um aluno com
deficiência intelectual que participou ativamente de tudo
o que foi proposto. Espero que o trabalho possa inspirar
outros educadores da rede.
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Parte I: Exploração do portador textual e leitura da
história
O livro escolhido para ser trabalhado com os(as) alunos(as) foi Eu não quero usar óculos
(Carla Maia de Almeida, Ed. Peiropolis). Em círculo, propus questões que visaram explorar as
informações contidas na capa do livro e fiz uma breve discussão sobre o título. Em seguida,
foi realizada a leitura da história e feita uma intensa discussão sobre o tema “diferenças”.
Na história, uma criança, na visita ao oftalmologista, recebe a notícia de que precisaria usar
óculos. O menino se assusta e fica incomodado com a ideia, e, enquanto espera a entrega dos
seus óculos, fantasia os mais diferentes tipos de armação para as lentes. Assim, cria formatos
diversos que atendessem algumas de suas necessidades: uma trave de futebol para quando
fosse goleiro; um guarda-chuva para poder andar na chuva; hastes bem longas para poder
enxergar muito longe; uma foto da família nas lentes dos óculos, para não se sentir sozinho
à noite; entre outros. Quando chegam os óculos, o personagem descobre que eles são bem
diferentes de tudo o que imaginara. Eram óculos comuns... Porém, ele faz uma descoberta
muito importante: as lentes lhe permitiram ver o mundo bem melhor e ele se sentiu mais perto
de todas as coisas!
Optei por esse livro porque ele trata a diferença de forma simbólica, por meio dos variados
formatos de óculos do personagem. A partir daí, pude levar a discussão para a questão de “ser
diferente” aquele que usa óculos, algo que poderia se estender a todas as outras diferenças
que as crianças encontram no dia-a-dia.

Parte II: Produção escrita “Não quero usar...”
Optei, neste momento, por trabalhar com agrupamentos produtivos, ou seja, dispor os(as) alunos(as) em
duplas, trios ou grupos, considerando os níveis aproximados de alfabetização, segundo a psicogênese
da língua escrita. Isso permitiu o diálogo e a troca de informações entre alunos(as) com diferentes
saberes e possibilitou a atuação deles(delas) por meio de situações comunicativas que favorecessem
o uso da linguagem e o processo de aprendizagem. Nos agrupamentos produtivos, os(as) alunos(as)
elaboraram uma lista de elementos que “não gostariam de usar”, a partir da proposta “NÃO QUERO
USAR...”. Essa forma de organização promoveu a discussão entre as crianças e incluiu na elaboração
da lista de palavras os(as) alunos(as) que ainda não haviam se apropriado da fase alfabética da escrita
(como no caso do aluno com deficiência).
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Parte III: Apresentação das listas dos grupos
Cada grupo apresentou os itens mencionados em sua produção, discutindo-os com o restante da
classe. Achei interessante o fato de que os(as) alunos(as) não mencionaram nenhum elemento
que os tornassem “diferentes”, transparecendo a aceitação das “diferenças”. Os itens mencionados
seriam apenas elementos que os(as) “incomodassem” (como salto alto, guarda-chuva, relógio, fralda,
dentadura, etc.) ou que representassem diferenças de gênero (meninas citaram cueca, meninos
citaram calcinha, brinco e maquiagem).

Parte IV: Roda de conversa
Em um grande círculo, foi lançada a questão: Você já vivenciou uma situação difícil que acabou lhe
trazendo algum benefício? A pergunta estava relacionada ao que tinha ocorrido ao personagem do livro,
que, ao precisar usar óculos, acabou enxergando melhor o mundo. Assim, os(as) alunos(as) relataram
experiências vividas, que, de primeiro momento, pareciam ruins e, ao final, trouxeram benefícios.
Muitas crianças relataram experiências pessoais, mas o destaque maior foi a verbalização do problema
de saúde do aluno com deficiência: ele relatou que “ficou no hospital e tomou injeção”, referindose à meningite, em 2009. Seu relato foi feito com meu auxílio para a construção das frases, pois ele
apresenta grande dificuldade na oralidade. O menino contou à turma que o que isso trouxe de bom foi
“a mamãe ter cuidado dele e ele ter recebido muitos amigos no hospital” (ao longo do tratamento).

Parte V: Criação artística
Após a análise e a discussão das ilustrações do livro, foi
proposta a criação de um modelo de óculos diferentes (a partir
de um modelo de rosto). Cada um(uma) deveria justificar, por
escrito, sua escolha. Por votação, foi dado à atividade o nome de
“Quanto mais diferente, melhor!”. Após as produções, foi feita
uma discussão que relacionou os óculos diferentes às pessoas
consideradas diferentes.
Importante registrar que escolhi essa atividade especialmente
para incentivar a grande habilidade que meu aluno com
deficiência tinha para desenhar. Ele contou com a ajuda de uma
colega escriba, ditando a ela a frase explicativa para seu desenho.
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Parte VI: Leitura deleite
Em colchonetes, na quadra, foi realizada a leitura da história Um novo olhar, do
livro Terapia do Conto (Paula Furtado, Editora Girassol), no qual é discutido o tema
“diferenças”. O objetivo da leitura deleite (ou de fruição) é levar a criança a sentir
o prazer da leitura, sem atividades de verificação de aprendizado. Gosto desse livro
porque lida com conflitos vivenciados pelas crianças, como a baixa autoestima,
a separação dos pais, a perda de um ente querido, o ciúmes ou o nascimento de
irmãozinho, entre outros. Costumo utilizá-lo bastante em minhas aulas.

Parte VII: Vivência de deficiência visual
Como foi abordada no livro uma dificuldade visual, foram propostas diversas brincadeiras
com os olhos vendados. Isso permitiu que as crianças vivenciassem, de forma lúdica, a
deficiência visual. Após isso, foi feita uma conclusão do trabalho desenvolvido: por meio de
uma roda de conversa/debate, avaliei se os(as) alunos(as) realmente haviam alcançado os
objetivos propostos. Em sua totalidade, mostraram reconhecer que as diferenças existem
e que, além de respeitá-las, deveriam criar condições de auxílio, inclusão e convivência
harmoniosa com as diferenças.
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Capítulo 3

Compartilhando
boas práticas
Neste capítulo, você vai conhecer algumas histórias de
educadores(as) que trabalham todos os dias para garantir o direito
à educação de seus(suas) alunos(as) – crianças que estão nas salas
de aula comum e que também recebem o Atendimento Educacional
Especializado. Saberá sobre a experiência de uma escola da rede
que está construindo uma proposta pedagógica bilíngue inclusiva,
que conta com instrutores surdos e intérpretes de Língua Brasileira
de Sinais (Libras). Os alunos Max, Larissa, Kaique, Rebeca e Everton
e seus educadores(as) são retratados neste último capítulo, dedicado
a compartilhar boas práticas pedagógicas, cujo objetivo é inspirar
a rede municipal de ensino de Guarulhos a continuar trilhando
os caminhos da inclusão escolar. As pessoas que aparecerão nas
páginas a seguir são uma pequena amostra da grande mudança que
está ocorrendo nas escolas do município.
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História 1

Muita
concentração!
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Professora de sala comum

Marli Rezende Bastos

Professora
de AEE

Luiza Maria
Pauletto

Todos estão focados na tarefa que a educadora deu à turma do 1º ano da EPG Celso Furtado: identificar
as sílabas que formam os nomes de figuras impressas em uma folha de papel. A turma trabalha em
duplas, para que todos possam ajudar uns aos outros. Max também. Ele identifica as figuras, busca
as sílabas que formam seus nomes, recorta uma por uma e, finalmente, cria as palavras colando-as
no papel. Ao lado dele, uma colega observa o trabalho e dá uma opinião. Concentrado na tarefa,
Max não responde verbalmente à menina, mas acata a sugestão e muda uma sílaba de lugar. Pronto,
tudo colado. E assim segue a aula, o parquinho, a hora da merenda. Max vive mais um dia na escola,
como toda e qualquer criança, juntamente com todos. Conheça, a seguir, um pouco da história desse
menino, que é autista, pelo relato da educadora de sala comum, Marli, e da educadora de Atendimento
Educacional Especializado, Luiza.

Aluno do 1º ano

Max Vinícius dos Santos Ferreira
7 anos
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“Eu acredito totalmente no Max”
Max chegou à minha sala de aula no início de março, portanto, as aulas já haviam começado. Ele
chorava, não queria saber de ficar na escola. Peguei-o pela mão e o levei para a sala. No começo foi
um desafio a comunicação. Tudo o que eu perguntava a ele era respondido com uma repetição da
pergunta que eu havia feito. Ele não fixava o olhar e, de repente, dizia “Salve, Jorge”, que era o título
de uma novela. Ele adora televisão...
Quando Max foi matriculado, a escola não sabia que ele tinha autismo. Ele havia frequentado pouco
a Educação Infantil. Fiz uma sondagem para verificar o nível de alfabetização. Pedi para que ele
escrevesse seu nome, mas ele não conseguia pegar no lápis para escrever. Imaginei que ele pudesse
não ser alfabetizado, mas no mesmo dia percebi que não era bem assim. Havia um livro sobre a minha
mesa e ele conseguiu ler a contracapa, mesmo o livro estando quase de ponta-cabeça para ele. Aquele
menino havia, naquele momento, se tornado uma incógnita pra mim, pois ele sequer falava o próprio
nome! Ele tinha conseguido alguns materiais em sua mochila. Havia um caderno de desenho e dois
cadernos pequenos, com rabiscos, e não havia atividades escolares. Ele também não conseguia
realizar a tarefa de recortar. No entanto, a mãe de Max é muito cuidadosa e estimulou nele o uso de
cadernos, lápis, ou seja, de materiais de escola.

Atividade: Max consegue recortar
perfeitamente as figuras.
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Ao sairmos para o lanche, vi que ele não tinha
noção de como fazer parte de uma fila. Ele andava
olhando para os lados e saia da fila. Pedimos para
que a mãe viesse à escola, pois queríamos conhecer
a história do Max. Ela e o pai da criança vieram
e nos contaram algumas coisas importantes,
inclusive que ele lia desde os três anos de idade.
Aprendera sozinho!
Os pais me mostraram que ele escrevia muito
agilmente com o teclado do celular. Mas, no
caderno, ele não tinha nenhum registro de escrita.
Então, decidimos envolver o lápis dele com EVA.
Foi aí que ele conseguiu segurar o lápis e começar
a escrever no caderno. Agora ele não precisa
mais disso. E também já recorta perfeitamente e
faz as mesmas atividades que as outras crianças
fazem. A única coisa que ele ainda não tem é
autonomia para entender um comando dado à sala
inteira. Por exemplo: se eu passo uma tarefa de
interpretação de texto, ele lê, mas não consegue
interpretar sozinho. Por isso, sento com ele e
dirijo as perguntas a ele. Eu tive a ajuda de uma
estagiária no início. As crianças da sala também
ajudam, e até discutem para ver quem vai auxiliálo nas tarefas. Se eu peço, por exemplo, que se
cole algo no caderno, as crianças auxiliam ou
explicam novamente o meu comando para ele, até
ele entender e fazer por si mesmo.
Apesar da habilidade para ler e escrever, era preciso
que eu descobrisse se ele entendia aquilo que lia.
Então, passei a usar o jogo da memória, que tem
figuras em uma peça e a palavra correspondente
na peça par. Eu expliquei às crianças que, em
alguns momentos, focaria algumas atividades
com ele e minha turma reagiu bem, entendeu que
eu precisava de um tempo com ele e realizava
as tarefas que eu propunha enquanto conhecia
melhor o Max. No começo da atividade, eu lia as
palavras e ele me dava qualquer peça, pois não
associava as palavras às figuras.

Agilidade: a família contou à
professora que Max tinha facilidade
de teclar por meio do celular.
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De março para cá, ele já começou a reconhecer o texto e seus significados. Ele já faz narrativas e
consegue escrever na lousa. Participa de tudo na aula. Se eu dou atividade, muitas vezes ele a realiza
mais rapidamente porque já lê, enquanto os demais estão em fase inicial da alfabetização. Quando
ele termina, ele faz pinturas ou ofereço figuras para ele conhecer animais e outros temas, pois o
vocabulário dele ainda é restrito.
Max também aprendeu a usar o banheiro, pois, antes, sequer pedia. Ele só ia se alguém o lembrasse
ou o levasse ou ainda quando a mãe chegava para buscá-lo. Agora ele já aprendeu a pedir. Ele me
chama pelo meu nome e avisa: “Marli, eu vou ao banheiro, tá?”. Outro dia, quando a estagiária faltou,
foi ele quem me avisou que ela não tinha ido à escola. Ele é muito atento.
Sobre a interação, ele também vem fazendo avanços. Ele ainda não tem o senso de grupo, mas trabalha
junto com os colegas. Na semana da criança, numa competição, ele correu com os amigos, mesmo sem
ter compreendido os comandos do jogo. Para a festa junina ele ensaiou. Confesso que, no primeiro
dia de ensaio, achei que ele não daria conta. Mas fomos em frente. Eu ficava perto dele e pedia para

Desafios: Max brinca com os colegas no balanço; alguns brinquedos para ele ainda causam medo, mas a professora o ajuda.
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ele olhar para a educadora que estava dançando na frente da turma, como modelo. Ele cantava toda
a música e fazia os gestos (e muito bem, pois olhava sempre para educadora!).
Então, chegou o dia da apresentação. Entramos na quadra lotada e ele começou a chorar. Não fez
nenhum escândalo, mas olhou para mim como se pedisse socorro. Fiquei com o coração na mão,
mas não o tirei da dança porque eu sabia que ele podia. Nós posicionamos as crianças na quadra e a
música começou. Fiquei pertinho dele dizendo o tempo todo “estou aqui, estou aqui com você”. E ele
olhava sempre para ver se eu continuava ali. E, de repente, ele se soltou e não olhou mais para mim.
Max se sentiu confiante; e eu, orgulhosa. Afinal, ele tinha muito medo de tudo. Lembro que, certa vez,
uma pessoa entrou para varrer a sala de aula e ele ficou com medo. Foi o mesmo no dia em que acabou
a energia elétrica. Hoje ele não tem mais isso. A equipe que fez as fotos para esta publicação entrou
na sala de aula, fotografou, conversou com ele e interagiu. Ele é amável, carinhoso, dá beijo. E ele é
assim com os amigos também.
Eu acredito totalmente no Max, e espero que continuem acreditando sempre. Eu tento conhecer o
aluno que está comigo para que eu possa saber como trabalhar. Se os educadores dele no futuro
continuarem acreditando, conhecendo-o e trabalhando para tirar dele o melhor, ele vai longe, ele vai
se desenvolver muito mais.
Marli Rezende Bastos
Professora de sala comum

Registro: Max gosta de escrever na lousa e, para
aproveitar esses momentos, Luiza pede que ele faça
registros relacionados às atividades do AEE.
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Recontando histórias: Luiza repassa com Max a história que foi lida para que ele
monte um livro próprio, com palavras e desenhos sobre o que compreendeu.

“Amanhã é dia da Lu”
Comecei o trabalho com o Max no Atendimento Educacional Especializado em abril de 2013. Foquei
muito na questão da atenção, pois ele não conseguia ficar muito tempo parado. Queria correr pela
sala e não ficava sentado. No início, ele não queria relacionamento comigo. Queria mesmo era ir
embora. Hoje, a mãe nos conta que ele até conta os dias para vir à escola. Ele diz: “amanhã é dia da
Lu”, se referindo a mim. Eu uso no AEE imagens, músicas, livros. Ele adora cantar. Quando conto
histórias, procuro ir repassando com ele o sentido daquilo que estamos lendo. Percebo que, muitas
vezes, ele lê perfeitamente uma palavra, mas não conhece o seu significado.
Por isso, conto uma história e, depois, peço para ele recontá-la, repassando os personagens e
representando alguns elementos da narrativa. Por exemplo, em um livro de que ele gosta, o personagem
sai de casa para comprar muitas coisas diferentes, como um grampeador ou um pé de moleque. O
doce ele não conhecia, e apontou para o próprio pé – o que já é interessante, pois ele compreendeu o
significado literal do termo. Já quando lemos sobre o grampeador, pedi que ele fosse até a minha bolsa
de materiais e buscasse para mim o objeto. Ele fez a tarefa direitinho, o que nos mostra que ele já
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está compreendendo sua leitura e ampliando o
vocabulário. Ele também adora a mesa positivo,
na qual brincamos de jogo da memória.
Meu trabalho com a mãe tem sido intenso, pois
ela é uma pessoa maravilhosa e dedicada, mas
acaba se sentindo insegura em algumas questões.
Quando o Max chegou à escola, soubemos
que ela evitava sair de casa porque ele batia
em outras pessoas, não ficava quieto, mexia e
pegava nas coisas. Isso também acontecia aqui,
na sala de recursos multifuncionais. O que ele
queria, na verdade, era explorar as novidades
do ambiente. Expliquei isso à mãe que entendeu
que deveria levá-lo aos lugares para conhecer
coisas novas e interagir com outras crianças. Ele
sequer tomava ônibus, porque quando ficava
lotado ele se sentia mal. Agora, a mãe conta
que ele não quer mais sair do shopping. E vai de
ônibus, inclusive! Max frequenta a igreja, onde
fica andando para lá e para cá, mas onde as
pessoas o aceitam como é. Aos poucos, ele vai
entendendo como se comportar em cada lugar.
Max é muito esperto. Outro dia, ele ensinou
a uma educadora como mandar mensagens
pelo celular. Em outro episódio, contado pelo
educador de Educação Física, ele cuidou da
segurança dos amigos. Havia uma mangueira
enrolada no caminho por onde eles passariam.
Max já tinha passado por ali, mas notou, ao olhar
para trás, que o objeto estava atrapalhando a
passagem. Ele então voltou e tirou a mangueira
do lugar, afastando-a para o canto. Isso mostrou
o quanto ele estava atento ao contexto e aos
amigos e que ele elaborou rapidamente qual
poderia ser a sua ação frente àquela situação.
Luiza Maria Pauletto
Professora de AEE

Vocabulário: para ampliar o vocabulário de Max, Luiza
pede que ele procure em suas coisas o grampeador (um
objeto citado no livro que leu).
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História 2

Fazer tudo o que
os amigos fazem
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Professora de sala comum

Mariangela Scogluse

Professora de AEE

Maria Daniela Ferreira Cavalcante
Larissa é uma menina arteira. Daquelas que apronta e, em seguida, dá uma risada com o cantinho
da boca. Quando consegue concretizar a arte, cai na gargalhada. É assim, por exemplo, quando ela
aperta com gosto o tubo de cola, fazendo aquela bagunça. Antes, ela apertava exageradamente porque
não conseguia controlar a força para comprimir o tubo. Agora é arte mesmo. A menina tem paralisia
cerebral e estuda em uma turma do 2º ano da EPG Perseu Abramo. Ali, ela faz questão absoluta de
fazer tudo o que os amigos fazem. Ela quer as mesmas lições, quer se sentar na mesma cadeira, usar
os mesmo materiais, brincar as mesmas brincadeiras. No dia em que a carteira adaptada chegou,
com assento especial e mesa maior, ela chorou. Não queria uma cadeira diferente da dos colegas! A
educadora e a diretora tiveram que encenar que queriam se sentar na tal cadeira e pediram aos colegas
dela que, um a um, se sentassem. Depois que todos os alunos da turma tinham “testado” a novidade,
ela se acalmou. Não demorou muito para Larissa se sentir importante. A cadeira era dela! Mas acaba
aí. Porque, de resto, ela faz tudo o que os colegas fazem, de acordo com suas possibilidades.

Aluna do 2º ano

Larissa Farias
8 anos
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“Larissa compreende tudo”
Larissa entrou na nossa escola em 2012, mas não na minha turma. No começo ela chorava muito e até
tentava engatinhar para fugir da sala de aula. Com o tempo, ela foi se acostumando ao novo ambiente.
Quando chegou à minha sala, no começo de 2013, ela conhecia as vogais e não sabia relacionar a
quantidade aos números. Também usava apenas uma cor para pintar desenhos. Agora, Larissa já
relaciona quantidade a números até o cinco, conhece quase todas as letras, faz seus registros com
alfabeto móvel, escreve seu nome todo e também usa diferentes cores para pintar. Para auxiliá-la
nessa tarefa, eu colo barbante no contorno dos desenhos, para que ela possa colorir delimitando o
espaço, já que possui dificuldade motora. A maioria da turma já está alfabetizada, mas há crianças
que estão no mesmo nível de alfabetização dela. Por isso, costumo trabalhar com grupos de alunos,
em diferentes níveis de conhecimento, para que possam se ajudar mutuamente.
Quando eu trabalho com livros, por exemplo, ela acompanha a história e interage. Larissa compreende
tudo, mas não fala e não escreve com o lápis. Por isso, mesmo antes de entrar em contato com a
educadora do Atendimento Educacional Especializado, tomei a iniciativa de construir uma prancha de
comunicação alternativa. O intuito era dar elementos para que ela pudesse dizer o que queria e o que
estava sentindo. Hoje, não precisamos mais do material, porque ela se comunica bem. Conseguimos
entender o que a Larissa quer expressar. A maioria das crianças entende o que ela comunica e, quando
isso não acontece, perguntam pra mim o que eu entendi. Se eu não entendo, ela faz outros tipos de
gestos até eu entender. Todos na turma se dão muito bem, pois muitos estão juntos desde o infantil.

Comunicação inicial: quando as aulas começaram, a professora da Larissa
criou, por conta própria, uma prancha de comunicação.
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Em atividades de leitura, por exemplo, ela usa gestos, uma lousinha com letras móveis imantadas
ou outros materiais para dizer o que compreendeu. Por exemplo, se eu pergunto quantos porquinhos
havia na história, ela usa palitos para quantificar. Se pergunto o que o lobo fez, ela assopra. Certa vez,
fizemos uma história coletiva. O educador de artes havia feito com os alunos marionetes, que eram
os personagens. Cada um fez o seu bichinho, que deveria entrar em cena. Larissa também, claro. A
gente ajudou a recortar, pois ela ainda está aprendendo a usar a tesoura, e também ajudou a colar
as partes do boneco. Ela pintou e deu a cara que quis para seu bichinho. Na apresentação, o de artes
ia narrando a história, enquanto os alunos encenavam com seus bonecos e ela participou de tudo.
E ai de quem tentar deixá-la de fora de qualquer atividade! Tudo tem de ser com e como os colegas:
atividades em sala de aula, ler gibi sentada na grama, ir para o recreio. Tudo o que criança faz na
escola... Ela também adora ensinar os amigos. Outro dia, pedi que os alunos escrevessem “pipa”.
Havia uma criança ao lado da Larissa com dúvida. Perguntei à criança de qual letrinha ela precisava;
e Larissa, que já consegue falar as vogais, se antecipou e disse: “i”.

Brinquedos: para aprender a ordem dos números
e a relação entre quantidade e números, Larissa
usa brinquedos feitos pela professora.

Na época em que ela chegou, fiquei bastante apreensiva. A educadora que havia dado aula para ela no
ano anterior estava de licença maternidade, e eu não tinha a quem perguntar sobre como lidar com a
situação. Tive que descobrir tudo aos poucos. Eu não sabia se, por exemplo, a Larissa comia sozinha.
E, sim, ela come com independência! Só precisa de alguém por perto sempre, porque pode engasgar.
Eu tive, nesse início, ajuda de uma educadora da escola que era volante e tinha experiência com
alunos com paralisia cerebral. Ela me deu muitas orientações. Logo depois a Larissa começou no
AEE. Ter alguém para trocar ideias é muito importante e pretendo ajudar a próxima pessoa que for
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Interação: Larissa não fala e não escreve,
mas participa de todas as atividades e
interage com toda a turma.

dar aulas para Larissa, pois é preciso dar continuidade. Nesse sentido, acho fundamental registrar
suas produções para mostrá-las no futuro. Eu registrei em um portfólio, desde o começo do ano, as
atividades dela. Em março do ano passado, ela só escrevia o L. Ao fim do ano, já completava toda
orgulhosa: “LARISSA”. Olhando o portfólio vemos muitos progressos! Larissa vai se alfabetizar, tenho
certeza. E fico contente por ela, pois é uma menina carinhosa, sorridente, alegre e feliz na escola.
Mariangela Scogluse
Professora do 2º ano

Em grupo: a professora organiza a sala de aula, de maneira
que todos os(as) alunos(as) possam se ajudar nas tarefas e aprender juntos.
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“Um ótimo senso de humor”
Iniciei o trabalho do AEE com a Larissa em setembro de 2013. Ela já era aluna da Educação Infantil
aqui na EPG Mariazinha Resende, escola-polo que atende a EPG Perseu Abramo, onde a menina
estuda atualmente. Ela desde cedo não usava cadeira de rodas porque a mãe queria que ela andasse.
Seus primeiros passos, com o andador, foram na escola. Havia uma cozinheira que cursava pedagogia
e que se interessava muito pela inclusão escolar. Quando podia, acompanhava a garota e ajudava a
menina na questão da autonomia e do andar. Quando a Larissa foi para a EPG Perseu Abramo, em
2012, já andava.

Praticando: Larissa está
aprendendo no AEE a usar
uma tesoura adaptada, feita
pela professora.
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Sua professora de sala comum, a Mariangela,
teve a iniciativa de adaptar materiais para
que ela pudesse participar. E também criou
brinquedos e jogos que ela conseguisse usar,
apesar da dificuldade motora.
Como ela está em alfabetização na sala de
aula comum, no AEE estou criando materiais
e realizando atividades para desenvolver a
construção do pensamento e a compreensão
do conceito de sequência (necessário na
interpretação de textos, por exemplo),
além de outros recursos. Costumo ler com
ela a história e fazer junto a interpretação.
Pergunto coisas a respeito do enredo e
escrevo com letra bastão as palavras do
texto. Trabalho a sequência da história para
que ela compreenda a narrativa: ofereço
cenas desordenadas e ela tem que ordenálas de maneira lógica.
Em relação à interação, ela está muito bem na
escola com os colegas e, apesar de não falar,
ela se comunica bem e é fácil de entendêla. Ela tem um ótimo senso de humor! Na
parte motora, chama a atenção o fato de ela
querer fazer as coisas sozinha. Trabalhamos
recorte, colagem e a organização de
elementos no espaço de uma folha. Fiz uma
tesoura adaptada e estamos começando a
treinar seu uso. Ela apertava muito o tubo de
cola, por isso está aprendendo a ter controle
sobre a pressão que faz. Trabalho também
com jogos, sequências e quebra-cabeças.

Coordenação motora: a professora
do AEE está trabalhando com
Larissa a força necessária para
apertar o tubo de cola.
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Como na sala do AEE há muitos materiais,
ela fica ansiosa para mudar de atividade.
Então, estamos também trabalhando o
tempo das atividades e o término do que
foi iniciado. Ela está indo muito bem. Vejo
que o papel do AEE, no caso dela, será na
construção de materiais que possam ajudar
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na alfabetização e na aprendizagem dos demais conteúdos. A prancha de comunicação alternativa
que a professora desenvolveu não está mais sendo necessária, mas estou pensando se será necessário
oferecer um recurso como esse para a família. Estou estudando a necessidade de uma nova prancha,
com outros conteúdos úteis em sala de aula.
Além disso, irei à AACD, onde a Larissa recebe atendimento, para conversar com os profissionais
e saber o que está sendo desenvolvido lá. Outra estratégia que devo usar com ela é o caderno de
comunicação. Trata-se de um caderno que vai para casa da criança e no qual ela e a família registram
coisas importantes que aconteceram fora da escola. Isso pode ser feito por meio de fotos, desenhos,
carta de um familiar, embrulho de um doce, convite de uma festa... Isso é trazido para a sala de aula
e pode ser apresentado pela Larissa aos amigos em uma roda de conversa, por exemplo. Com esse
caderno, ela pode contar coisas sobre ela, sobre seus sentimentos e sobre o que fez nos dias de folga.
Esse instrumento pode ser construído com os colegas também e é algo simples, que dará voz a ela.
Maria Daniela Ferreira Cavalcante
Professora de AEE

Ilustrando: Larissa e a colega escolhem
personagens feitos de formas
geométricas para ilustrar uma história.
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História 3

Em busca de
autonomia
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Kaique é uma criança curiosa e esperta de cinco
anos de idade. Estuda na EPG Dorival Caymmi.
Ele é cego, entrou em 2013 na escola e está indo
muito bem. A educadora sempre oferece a ele
as mesmas atividades em sala de aula para que
ele desenvolva sua autonomia. No recreio, por
exemplo, ele está aprendendo a se levantar para
levar o lixo até um cesto grande, que fica em um
dos cantos do refeitório, auxiliado pela voz da
educadora. Para isso, ela conta com a ajuda dos
funcionários, que também entendem seu papel
no aprendizado do menino. Certa vez, Kaique
saiu da direção que deveria seguir e começou
a caminhar em direção a uma funcionária
da limpeza, com a mãozinha estendida. A
funcionária, em vez de tomá-lo pela mão e
levá-lo ao cesto, permaneceu calada, saiu da
rota do menino e deixou a educadora continuar
guiando-o. Ele se aproximou do cesto e lá jogou
seu lixo. E assim Kaique vai desenvolvendo sua
autonomia, numa escola que respeita suas
necessidades.

Aluno do Estágio I

Kaique Ferreira de Sousa Rodrigues
5 anos

Professora de AEE

Rosana

Professora de sala comum

Dulcinéia Conceição Farias Castro
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“Eu aprendo muito com o Kaique”
Quando Kaique chegou aqui na escola, ele chorava bastante e se sentia inseguro. Não se sentava à
mesinha, só no chão, próximo à lousa. Aos poucos, fui trazendo-o para perto de mim e, quando ele se
sentiu mais seguro, coloquei-o junto aos colegas, sentado à mesa. Aquele menino, que não ficava com
ninguém, começou a conversar. E não parou mais.
Estamos trabalhando muito a autonomia para que ele possa andar com segurança pela escola.
Ele já consegue ir à sala de aula e até a pia sem dar a mão, mas tem sempre que ouvir a minha
voz. Na sala de aula, ele circula bem, pois conhece a disposição das mesas e sabe onde fica seu
lugar. Quando andamos pela escola, vou sempre dizendo onde estamos e dando referências, para
que conheça o espaço e se localize. Tem dias em que ele está inseguro e me pede ajuda. Sempre o
acalmo, dizendo que estou por perto. Outro cuidado que tenho é ir descrevendo tudo o que estou
fazendo. Por exemplo, digo que estou abrindo a porta do armário ou que vou fazer chamada, para
que ele entenda o que está acontecendo.
Ofereço as mesmas atividades para todos os alunos e digo isso ao Kaique. Dependendo da atividade,
faço algumas alterações que o ajudam a participar. Quando a aula começa, por exemplo, nós contamos
quantos meninos e quantas meninas vieram à aula. Para que ele participe, já que não enxerga os alunos
que estamos apontando na contagem, ofereço a todos palitos de sorvete. Assim, contamos meninos
e meninas usando os palitos. Depois disso, desenho os pauzinhos na lousa, relativos à quantidade
correta. E os alunos fazem isso com o material concreto, que ajuda o Kaique a ter, na palma da mão,
a noção de quantidade e de proporção (ele consegue sentir que vieram mais meninos do que meninas
naquele dia, por exemplo).

Contando: Kaique e os colegas de turma usam
palitos de sorvete para contar quantos meninos
e quantas meninas estão na sala de aula.
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Quando ele chegou, tinha repulsa de
pegar em materiais como massinha
de modelar, tinta e giz de cera. Fomos
trabalhando as texturas e hoje ele já
usa esses materiais. Trabalho muito a
interação social, o toque, a organização
do espaço, os brinquedos e suas texturas
e o rosto dos amigos (no começo ele
resistiu um pouco, mas depois topou
tocar no rosto e nos cabelos dos amigos
para conhecê-los melhor). Outro desafio
era subir a escada. Eu costumava levar
a mochila, pois ele se sentia inseguro
de subir carregando-a. Agora ele vai
sozinho, leva a mochila e ainda sobe
contando os degraus.
Sempre que dou um desenho para as
crianças, ele pergunta que cores há
para pintar. Sempre relaciono a cor
usada com alguma coisa, como o verde
das folhas das árvores, para que ele
tenha referências. Ele conversa muito
e gosta de ouvir histórias. Participa
das atividades de roda, que envolvem
comandos de levantar os braços e as
pernas, por exemplo. É muito esperto
e presta atenção em tudo. Gosta de
brinquedos que produzem som (como
piano, pandeiro e violão) e de carrinhos.
Ele também adora pega-pega. Funciona
assim: os amigos fazem silêncio e ele
ouve os passos e consegue brincar. Ele
tinha medo de correr, mas agora corre,
encontra o amigo e abraça! Quando
vemos um vídeo, ele presta atenção
nos sons e nos diálogos, e eu faço uma
narração do que está acontecendo
na tela. Ele gosta também de vídeos
musicais e de cantar. No fim das contas,
o que faço em sala de aula não é nada

Sozinho: Kaique leva sua mochila, mesmo
para subir ou descer escadas, e consegue se
locomover pela escola com mais autonomia.
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muito especial. Eu identifico uma necessidade e faço o que é preciso para ele participar de tudo.
Quando a atividade é de desenho, por exemplo, eu faço o contorno com cola quente para ele poder
tatear. No Atendimento Educacional Especializado, a educadora está fazendo o alfabeto em braile,
que ele vai começar a aprender.
Quando ele chegou, fiquei preocupada. Mas comecei a pesquisar, estudar e tentar novos caminhos
para dar minhas aulas. E ele está progredindo. Ver ele se movimentando sozinho, saindo da mesa,
conversando, voltando... É muito gratificante. Eu nunca tive um aluno cego e acho que a presença
dele é muito positiva na sala de aula. Eu aprendo muito porque vejo que ele está se desenvolvendo.
Claro, com limitações, mas isso todos nós temos. Não existe diferença. Para mim, ele é mais um aluno
da minha turma.
Dulcinéia Conceição Farias Castro
Professora de Estágio I

Tateando: a professora contorna o desenho com
cola quente, para que Kaique possa senti-lo.

“Dar as mesmas oportunidades”
O Kaique chegou ao Atendimento Educacional Especializado em outubro de 2011, quando estava
para completar três anos. Conversamos com a mãe, conhecemos o menino e optamos, de início, por
fazer a orientação à equipe escolar, acompanhar o desenvolvimento dele na sala de aula e suprir as
necessidades da escola em relação às dúvidas e encaminhamentos necessários. Em 2012, continuamos
a fazer o acompanhamento por meio de orientações e visitas à escola. No início do segundo semestre
de 2013, a família conseguiu se organizar, e o Kaique passou a ser atendido uma vez por semana na sala
de recursos para Deficiência Visual do NAE. O objetivo deste trabalho que vem sendo desenvolvido é
dar início a uma demanda de tarefas que o ajudarão no desenvolvimento geral e, em específico, das
atividades na sala de aula.
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O Kaique vai aprender o braile, mas ainda tem várias etapas a percorrer, pois apresenta certa
resistência ao toque e uma sensibilidade à textura que precisam ser trabalhadas. Por isso, no AEE
uso vários tipos de materiais, de maneira muito lúdica, para que ele não se sinta pressionado com a
atividade. Mexemos com água, farinha, massa de modelar, tintas, grãos diversos, papéis diferentes
etc. Devido a ele ainda ter essa aversão ao toque, não estou desenvolvendo nada muito específico
em relação ao braile. Confeccionei um cartaz com o alfabeto em letras comuns e braile em relevo,
tanto para o Kaique como para os demais alunos. O maior objetivo dessa ação foi oferecer a ele a
mesma oportunidade que é dada às crianças videntes, ou seja, que ele tenha o mesmo material
que os colegas. Apesar disso, não tenho o objetivo de que ele use o braile, pois estamos em uma
etapa prévia. Ele está na educação infantil, tendo os primeiros contatos com as palavras, por isso
precisa ser levado a entender sobre o mundo das letras antes de introduzirmos o braile. Depois
disso, a próxima etapa será a confecção do alfabeto móvel em braile para que ele realize as mesmas
atividades dos demais em sala de aula.

Trabalho prévio: antes de aprender o
braile, Kaique faz no AEE atividades de
sensibilização tátil.
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Materiais diferentes: para trabalhar a restistência
do menino ao toque, a professora oferece diversos
materiais, como massinha.

O Kaique também é atendido uma vez por semana pelo Laramara, instituição especializada que está
realizando com ele um trabalho de locomoção e autonomia. Estive na entidade para conhecer os
terapeutas que o atendem e, atualmente, temos uma troca muito produtiva sobre o desenvolvimento
dele. Também fazemos visitas à sala de aula comum. A educadora Ana Beatriz, minha parceira de sala,
faz observações sobre o que está sendo realizado pela educadora e dá as orientações necessárias.
Ele é um menino muito falante e envolvente, mas apresenta uma instabilidade na atenção e na
concentração que necessita ser bem trabalhada. Por isso, proponho atividades que não ultrapassem
a duração de dez minutos, para que ele possa iniciar e terminar algo sem que peça para mudar a
atividade. Aos poucos, irei aumentar a duração das tarefas.
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Não tive nenhum problema em questão de vínculo. A mãe do Kaique contou ter estranhado o
modo como ele reagiu ao ter contato comigo, pois costuma ser desconfiado e não permitir muita
aproximação com pessoas que ele ainda não conhece. Creio que o Kaique tem se desenvolvido bem.
Ele é uma criança ativa, o que de certa forma ajuda na sua interação com os colegas na sala de aula
e com os profissionais da escola. Para que o trabalho caminhe bem, sempre friso a importância da
parceria entre a escola, os profissionais que realizam outros atendimentos e a família. Assim, o
Kaique terá as mesmas oportunidades para o seu desenvolvimento que são oferecidas às demais
crianças de sua idade.
Rosana de Seixas Bariani
Professora de AEE em Deficiência Visual

ncia
rsos

Discriminação tátil: o trabalho do AEE
com Kaique também tem o intuito de
ensinar diferentes texturas.
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História 4

Uma escola
acolhedora
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Aluna do 1º ano

Rebeca Vitória da Silva Nascimento
7 anos

É importante lembrar que boas práticas pedagógicas dentro da sala de aula também dependem de um
fator importante: a gestão escolar. Um bom educador em sala de aula pode fazer um bom trabalho.
Mas, sem dúvida alguma, isso se potencializa quando a escola toda trabalha em equipe, quando a
gestão escolar se posiciona como parceira de seus educadores e funcionários. Nesta última história,
o leitor irá conhecer o trabalho que vem acontecendo na EPG Chiquinha Gonzaga, que está baseado
em uma proposta pedagógica bilíngue e inclusiva. Serão contadas as experiências em relação a duas
crianças ali matriculadas: Rebeca, que é surda e assiste aulas na classe comum, com o auxílio de um
intérprete; e Everton, um garoto com síndrome de Down, que adora dançar e cantar. Essas narrativas
são das educadoras de sala comum, de AEE, da diretora, da vice-diretora e da coordenadora pedagógica
da escola. Trata-se de uma equipe coesa, unida, que atua em um ambiente onde todos os alunos
são responsabilidade de todos os profissionais que ali trabalham. O acolhimento, na EPG Chiquinha
Gonzaga, é palavra de ordem. Afinal, escola é lugar de gente se sentir bem.

Aluno do Estágio 1

Everton Carlos da Silva
5 anos
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Vice-diretora

Ana Carolina
Reche Clemente
Soares

Diretora

Darci Medeiros
Santana Bolou

Coordenadora
pedagógica

Andréia Costa
Borges

Professora de AEE

Luciana Santana Silva Amaral
Professora de sala comum

Mônica Ramos de
Souza Santos

Professora de sala comum

Valdinéia Joana Dias
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“O trio gestor deve estar em sintonia”
Eu acho que o gestor na escola é um alicerce, mas, prioritariamente, ele precisa estar totalmente
integrado com o trabalho da vice-direção, da coordenação pedagógica e dos educadores. Se as
orientações em um ambiente escolar vierem sempre de cima pra baixo, não funcionam. Aqui em
nossa escola a demanda de crianças com deficiência tem sido grande, pois as famílias falam umas
às outras sobre o que fazemos aqui. Em 2012, sentamos todos juntos para pensar sobre o trabalho do
ano seguinte em relação ao tema. Essa é uma grande preocupação nossa: promover estudos, leituras
e formação de educadores no nosso plano de ação, além de trabalhar com a comunidade. O gestor tem
que estar em diálogo constante, gerenciar as várias demandas, porque, afinal, todas são importantes.
Nós nos aprofundarmos nas questões mais delicadas que implicam na inclusão escolar mesmo com
o tempo curto. Procuraramos meios pra formar as famílias e os educadores. Aproveitamos todos os
momentos possíveis. O dia do conselho participativo é um exemplo. É um momento que dedicamos
para dar formação às famílias porque, para participar, o conselho precisa de informação. E a questão
da inclusão é algo recente. A discussão no vazio não dá em nada, mas agora já podemos discutir e
trocar com esses pais.
Tivemos alguns ganhos no meio do caminho em relação a ter mais tempo de estudo e formação, como
a Hora-Atividade estendida e o replanejamento no meio do ano (que ocupam dois dias inteiros).
Outra questão positiva, no meu entendimento, foi a possibilidade de conhecer as crianças no início
do ano antes de fazer o planejamento (para o qual temos dois dias). Isso é fundamental porque a
gente pode conhecer as crianças e analisar como elaborar o planejamento de forma significativa.
Nossa coordenadora elaborou um roteiro de trabalho para que, nesse início, os educadores pudessem
identificar os saberes que as crianças traz e o que esperamos em cada etapa. Isso permite um
planejamento mais consistente e nos mostra também as demandas em relação à educação inclusiva.
Também fazemos formação nas quatro reuniões de pais realizadas ao longo do ano. Aqui na escola,
como temos alunos surdos, nossas HAs são formativas, sendo uma para aprendermos a Língua
Brasileira de Sinais (Libras), uma para planejamento e a terceira para formação. Nesses momentos,
discutimos os temas que a coordenadora traz. É um processo bem democrático, ela ouve e procura
abordar na formação as necessidades dos educadores.
O trio gestor precisa sempre estar em sintonia para que a escola funcione bem. Aqui, é assim: se
um educador perguntar algo para qualquer uma de nós três, a resposta será sempre a mesma, pois
temos a mesma concepção de educação e de ser humano. A vice-diretora e a coordenadora são
pró-ativas, não ficam esperando que eu tome decisões, pois elas têm autonomia para trabalhar.
Para que isso flua, nós nos reunimos semanalmente para discutirmos absolutamente tudo o que é
importante. Nós três compartilhamos dos mesmos ideais, gostamos de fazer formação, defendemos
a inclusão escolar e tratamos educadores e funcionários da mesma forma, com respeito. Quem
precisa de ajuda recebe, seja de quem for.
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A construção da cultura inclusiva depende de formação de pais e educadores e do assessoramento
que a rede de ensino tem oferecido. E isso dá frutos: tínhamos muito pouca participação dos pais
e, na última reunião, vieram mais de quarenta, todos entendendo e participando deste processo de
inclusão escolar!
Darcy Medeiros Santana Bolou
diretora

Turma que estuda: a equipe pedagógica da EPG
Chiquinha Gonzaga em Hora-Atividade.

“Precisamos estar abertos”
A primeira coisa necessária para se ter uma escola inclusiva é o dialogo: com a comunidade, com a
família, com os alunos, com funcionários, com a equipe pedagógica e com a Secretaria de Educação.
Quando uma criança com deficiência é matriculada aqui, nós chamamos a família para que ela possa
nos contar tudo o que julga importante antes de as aulas começarem. Este mês, por exemplo, um
garotinho com paralisia cerebral começou sua vida escolar conosco. Sempre perguntamos coisas como
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o que a família espera da escola; que características o aluno apresenta em casa; quais as dificuldades
que a mãe ou o pai encontram; que coisas a criança consegue e gosta de fazer; ou se há necessidade
de cuidados médicos. Esse é um momento importante também para vermos qual o olhar da família em
relação ao filho e à deficiência.
Precisamos estar abertos para lidar com diversos perfis familiares. Há mães que são resistentes à
inclusão, imaginando que a escola vai lhe sobrecarregar de demandas; há quem peça ajuda à escola,
quem superproteja, quem quer fazer algo pelo filho e não sabe como. Precisamos acolher porque
sabemos que principalmente o começo é difícil para as famílias e também para os educadores. Já
passamos por casos complexos aqui, mas vamos em frente. Temos dois alunos que, quando chegaram
à escola, fugiam, gritavam e não interagiam na sala de aula. A família de um deles era resistente ao
tratamento médico; e a mãe do outro, muito protetora. Aos poucos, fomos ganhando as crianças e as
famílias e já temos bons resultados.
O AEE dá um suporte importante e os dois estão melhor. Os pais do menino que precisava ir ao médico
ficaram menos ansiosos e o tratamento começou. Ele toma um medicamento e melhorou bastante. Já
a outra mãe está aprendendo aos poucos a ser menos dependente da presença do filho, porque tem
confiado no trabalho que fazemos aqui. Antes, ela achava que qualquer um iria fazer mal à criança.
Mas ela foi presenciando o modo como lidamos com o menino, o que ele tem aprendido, o quanto as
crianças da turma dele gostam de cuidar. Esse é um trabalho de paciência. Acolher os pais faz uma
enorme diferença porque eles vão percebendo que também precisam colaborar para o crescimento
do filho. E isso ocorre mudando algumas atitudes em casa, como deixar de dar comida na boca da
criança. Mostramos que autonomia é algo importante.
Para lidar pedagogicamente com essas questões, a coordenadora traz muitos materiais bibliográficos
para discutirmos ou para apoiar a prática do educador. Contamos também com a educadora do
Atendimento Educacional Especializado, que contribui com material teórico ou sugere atividades
e estratégias para a sala de aula. Esse trabalho todo é feito coletivamente. Em equipe mesmo. Nós,
do trio gestor, procuramos ser o exemplo de atitude que queremos ver nos demais profissionais da
escola. Por isso, quando vemos uma mesa suja, a gente limpa. Se um educador se atrasa devido a
um contratempo, a gente fica com a turma. Nossa prioridade é o aluno, é ele ser bem atendido. E
isso inspira os demais. Assim, quando precisamos que alguém faça algo que extrapole sua função,
a pessoa faz porque entende que é para o aluno e não porque alguém mandou. Nossa recompensa
é quando a criança vem feliz para a escola, quando um educador se alegra com a conquista de um
aluno ou quando uma mãe diz que não tiraria o filho dela daqui por nada.
Ana Carolina Reche Clemente Soares
vice-diretora
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“Todos podem aprender”
O que embasa o nosso trabalho é a concepção da rede municipal de ensino. Entrei na rede em 2002,
quando ela começou a ser expandida. Até então era uma rede muito pequena, havia pouco tempo
de formação. A partir do meu ingresso, percebi que a educação inclusiva era um tema importante,
pois aparecia em todas as formações. Com o tempo, a estrutura foi sendo melhorada também. Foi
um processo lento, complicado, pois existia uma aversão muito grande por parte dos educadores em
relação ao tema. Era muito mais aceita a ideia de escola especial. Hoje, convivendo com as crianças e
trabalhando no dia a dia, a gente vê que a educação inclusiva é difícil, mas faz muito sentido.
Entendemos que todas as crianças têm condições de aprender. Na atribuição de salas, a gente
procura alocar a criança com deficiência em uma turma que tenha um educador comprometido com
sua aprendizagem. Levamos em conta a postura em sala de aula, o afeto, a questão da língua (no
caso dos surdos) e a habilidade de lidar com situações mais críticas, como no caso de alunos que
chegam apresentando agressividade. Também tomamos o cuidado de garantir turmas heterogêneas.
Consideramos o perfil dos alunos, pensando que a classe tenha diversidade, de fato, de modo que não
se façam turmas de “alunos fortes” e de “alunos fracos”, por exemplo.
Nos nossos momentos de formação, claro que discutimos a questão da inclusão, mas nosso foco
não é só esse. Discutimos diversas questões que envolvem o trabalho escolar no geral, que tem a
ver com o trabalho dirigido a todos os alunos. E o assessoramento, nesses momentos de estudo, é
fundamental. É difícil sair do senso comum. Entre nós mesmos, vez ou outra, chegamos num limite
de pensar estratégias e propostas diferentes para as crianças. Temos uma educadora de AEE na
escola desde o começo de 2013, o que facilita muito. Uma coisa que as educadoras têm descoberto
ao longo do tempo é que mais importa a criança, com suas características e dificuldades, do que
sua deficiência. Isso tem um impacto positivo porque passam a enxergar o aluno como pessoa. Em
segundo plano, vem a deficiência.
Estamos construindo atualmente o nosso Projeto Político-Pedagógico (PPP). Os educadores e alguns
funcionários já estão respondendo às questões a partir das quais construiremos nosso PPP. A maioria
dos funcionários concorda com a educação inclusiva: o pessoal da limpeza, por exemplo, que está bem
perto no dia a dia, reconhece que a escola é um direito das crianças. E assim caminhamos, fazendo
com que pessoas com deficiência sejam, em primeiro lugar, pessoas. Com isso, vemos transformações:
educadoras comentando com alegria coisas que fizeram e que deram certo em sala de aula, ou sobre o
jeitinho de ser da criança, suas capacidades. Isso requer muito trabalho e sensibilidade do educador, e
exige do trio gestor que dê todo o apoio possível. Hoje, nossa escola trabalha na garantia do direito da
educação para todos. Não é uma proposta fácil de se concretizar e percebemos que o apoio de outros
atores da equipe pedagógica é fundamental e qualifica o trabalho do educador de sala comum.
Andréia Costa Borges
coordenadora pedagógica
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Libras para todos: Rebeca conversa
em Língua Brasileira de Sinais com a
sua melhor amiga na escola.

“É possível uma escola bilíngue”
Desde 2010, temos surdos em sala de aula aqui na escola. Quando a primeira aluna chegou, não
tínhamos Língua Brasileira de Sinais (Libras). Fui atrás de apostilas, pesquisei, falei com surdos e
seis meses depois o educador de Libras chegou. A partir daí, a gente conseguiu ir aprimorando cada
vez mais o trabalho.
Aqui, todos os funcionários têm aulas de Libras e recebemos uma formação mensal da Mais Diferenças
para aprofundarmos os estudos. Na última formação, a gente fez um plano de aula que contemplasse
alunos surdos e foi muito interessante, porque alguns educadores que não têm surdos em sala de
aula perceberam que aquilo poderia ser trabalhado com todos. As atividades que desenvolvemos,
pensando nessa peculiaridade não são apenas para crianças surdas, mas para todos. Em 2013, tive
em minha sala de aula a Rebeca. Eu me preocupo em trabalhar com imagens, figuras e desenhos
para propiciar a aprendizagem. Como a criança surda não aprende por meio de fonemas, eu procuro
trabalhar com imagens e com as hipóteses que ela cria sobre a escrita da palavra. Mostro a imagem ou
soletro em Libras para verificar se ela tem o conhecimento da letra ou da escrita do fonema.
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E ela está aprendendo bastante. Rebeca chegou em 2012 com uma linguagem bem restrita. A
comunicação dela era caseira: apontava e fazia gestos para tentar se comunicar. Como a gente
já estava aprendendo Libras, ela começou a se comunicar melhor porque ensinávamos aquilo que
já sabíamos da língua. Nossa grande preocupação – minha e da educadora dela em 2012 – era
sinalizar corretamente para que ela aprendesse de forma correta e não adquirisse vícios que a
prejudicariam depois. Havia um educador surdo que vinha uma vez por semana para dar aula de
Libras para ela e para a família. Em paralelo, tínhamos aulas semanais, além da formação mensal
sobre inclusão escolar dada aos educadores e à gestão. Os funcionários também estão aprendendo
Libras em outro horário.
Desde que começou o trabalho, eu faço registros, para poder dizer aos outros educadores que não
precisam ter angústia de construir uma escola bilíngue. Passar nossa experiência ajuda os outros
educadores a derrubar mitos. Eu acredito na inclusão escolar, é assim que trabalhamos aqui. Para
potencializar ainda mais esse trabalho, há pouco mais de um mês recebemos intérpretes em sala
de aula, o que facilitou muito. No entanto, apesar disso, o educador precisa saber Libras também.
Afinal, é importante a intervenção do educador, e como ele pode fazer isso sem a língua em que a
criança se comunica? Antes eu me preocupava de o tempo todo sinalizar enquanto dava a aula e isso
é muito complexo. O intérprete agora está constantemente com a Rebeca e como meu mediador,
porque preciso às vezes de ajuda com a língua. Mas, na maior parte do tempo, eu consigo trabalhar
bem com ela. Fiz cursos e quero me especializar, quero me tornar intérprete também, porque gostei
muito desse trabalho.

Mediação: o intérprete de
Libras auxilia a interação
entre a professora de sala
de aula e a aluna surda.
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Para todos: o uso de recursos
visuais e concretos torna a atividade
interessante para todas as crianças.

Em sala de aula, não tem muito segredo. As atividades que dão certo são aquelas apoiadas em imagens
e coisas concretas, mostrando o objeto ou a representação dele. Por exemplo, estamos trabalhando
neste momento um projeto chamado Mini-mundo. Nesta etapa, estamos aprendendo sobre a natureza.
Ao trabalhar com os animais, apresentamos alguns e como vivem na natureza. Brincamos fazendo a
mímica do bichinho, mostramos o sinal dele em Libras, trabalhamos com um bicho de pelúcia, com
uma plaquinha que leva o nome dele escrito e também mostramos a figura do animal real. Em seguida,
fizemos um jogo da memória com as ilustrações, mostrando os conceitos de animais selvagens e
domésticos. Todos os alunos se envolvem nesse tipo de atividade, que contempla as necessidades da
Rebeca e de toda a turma. Hoje em dia vemos os surdos em todos os lugares. Antes, não víamos porque
estavam isolados. E a escola tem um papel fundamental nisso.
Mônica Ramos de Souza Santos
Professora da Rebeca, do 1º ano
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Professora de Libras

Mayra Garcia
Pereira Silva
Intérprete de Libras

Sergio Luiz Gonzaga
Mãe da Rebeca

Roseilda Ivanilda da Silva

Mãe do Nicholas, colega de turma de Rebeca

Simone Cristina de Camargo

Professor de Libras

Janus Liuzzi
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“A Libras aproximou Rebeca de
sua mãe”
Assumi como educadora de Libras da EPG Chiquinha Gonzaga em agosto de 2013. Dou aula para as
crianças surdas e ouvintes; para os educadores, gestores e alguns funcionários; e, fora do horário de
aula, para crianças surdas e suas famílias. No início, as crianças estranharam um pouco a mudança de
educador, mas logo já começaram a participar. Quando chego na sala de aula, eles correm, brincam e
conversam comigo em Libras – o que indica que o trabalho feito anteriormente deu frutos. Sinto que
eles estão aprendendo e estão à vontade. Os pequenos levam esse momento como diversão porque a
aula de Libras é muito visual e também uso jogos e brincadeiras para ensinar.
A Rebeca está indo muito bem, conversa bastante em Libras com sua melhor amiga, e vejo que os
outros colegas de turma estão começando a conversar mais com ela, pois estão aprendendo bem
a língua. O que também ajuda essa interação entre os alunos a ir cada vez melhor é a inserção do
intérprete em sala de aula. Ele não só auxilia no desenvolvimento da aula, mas ajuda a Rebeca a se
sentir mais enturmada enquanto seus coleguinhas ainda aprendem a Libras.
Também estou ministrando aulas para as crianças e suas famílias, o que está sendo muito positivo.
Costumo utilizar jogos, focados primeiramente no aluno surdo. Então, convido a família (na maioria
das vezes quem vem é a mãe da criança) a participar. A mãe da Rebeca está aprendendo aos poucos.
Ela entende bem o que a filha diz, mas ainda tem dificuldade de dar respostas em Libras. Percebo que
a relação das duas tem sido mais próxima porque a Libras oferece melhores condições de comunicação
entre as duas. Acho que o trabalho de construir uma escola bilíngue é difícil, muito desafiador, mas
importante. A escola inclusiva permite que todos convivam juntos no mesmo ambiente.
Mayra Garcia Pereira Silva
Professora de Libras

“Um ambiente bilíngue é fundamental”
Comecei a atuar como intérprete para a Rebeca em setembro de 2013. Ela é uma aluna bem tímida.
Na primeira semana, todos passamos por um processo de adaptação. Como ela tinha o hábito de estar
totalmente focada na educadora durante a aula, demorou alguns dias para ela direcionar sua atenção
para mim, compreendendo o meu papel na sala de aula. Isso também se deu com os alunos. Uns
acharam que eu era um aluno novo na turma. Já a melhor amiga da Rebeca ficou preocupada, pois
imaginou que minha presença fosse interferir na amizade das duas (até então, era ela quem ajudava
a Rebeca quando a amiga precisava de uma mãozinha para se comunicar).
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Depois dos primeiros dias, todos entenderam a dinâmica e começaram a interagir e me solicitar. Os
amigos mais próximos têm costume de conversar diretamente com a Rebeca em Libras. Porém, quando
esquecem algum sinal, pedem minha ajuda. Com isso, a Rebeca tem se soltado mais e se sentido mais
segura em sala de aula. A dinâmica de trabalho flui com tranquilidade. Como a educadora Mônica tem
conhecimento de Libras, muitas vezes ela se dirige diretamente à Rebeca sem problemas. No entanto,
como não é possível falar em língua portuguesa e sinalizar ao mesmo tempo, minha função é traduzir
a aula dada pela Mônica em Libras e intermediar a comunicação entre todos. A educadora Mônica
é muito dedicada. Ela já planeja as aulas pensando em como criar atividades que sirvam a todos os
alunos, mas que atendam as necessidades da Rebeca. Algumas vezes, trocamos experiências, pois já
atuo há sete anos como intérprete.
Trabalhar com crianças em processo de alfabetização tem sido muito interessante, pois minha
experiência sempre foi com jovens e adultos. Vejo que a educação inclusiva em um ambiente bilíngue
é fundamental para as crianças surdas. Ao longo da minha experiência, conheci muitos adultos que
não tiveram essa oportunidade e acabaram tendo dificuldades. A inclusão escolar possibilita ao aluno
surdo uma vida acadêmica melhor, pois esses alunos estão efetivamente aprendendo duas línguas:
a Libras e a Língua Portuguesa. Além da autonomia e do pertencimento social, a inclusão se dá na
convivência entre todos, no mesmo meio social, sem segregação. É preciso inserir surdos e ouvintes
na sala regular, garantindo todos os recursos e apoios necessários ao processo de escolarização.
Sergio Luiz Gonzaga
intérprete de Libras

“Minha filha faz parte do mundo”
Eu tive quatro filhos. Os três primeiros começaram a falar quando tinham por volta de um ano, e
estranhei quando a caçula Rebeca, já com um ano e dois meses, não falava nenhuma palavra. Descobri
que ela é surda porque, ao acessar um programa de assistência social da prefeitura, onde eu retirava
uma cesta básica, o atendente estranhou que a Rebeca não respondia a suas brincadeiras. Então, ele
me pediu para deixá-la de costas enquanto ele fazia diversos barulhos, com panelas e outros objetos.
Ela não notou e então ele me disse que ela não ouvia. O assistente social enviou uma carta à pediatra,
solicitando encaminhamento a um otorrinolaringologista.
O exame mostrou que ela só ouvia 20% com o ouvido esquerdo. Com o aparelho auditivo, ela hoje
consegue ouvir barulhos altos, como um motor ligado. No começo eu fiquei preocupada porque a
gente sabe que existe preconceito e porque eu achava que ela tinha uma doença. Mas hoje não penso
mais assim. Minha filha é saudável e ela faz tudo: brinca, estuda, conversa, põe sua própria comida e
se comunica do jeito dela. A gente se entende e fico muito feliz porque ela está numa escola inclusiva.
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Ela já estudou em outras escolas, pois foi matriculada desde a creche. Mas foi em 2012, aos seis anos,
que ela teve a oportunidade de estudar numa escola que oferece tudo o que ela precisa. No começo,
ela chegava em casa se comunicando cada vez mais, fazendo gestos estranhos, que eu não conhecia.
Quando a escola me chamou para conversar, eu fiquei sabendo que aqueles gestos eram sinais. Fui
convidada a participar do curso de Libras e tudo mudou. Passei a me dar melhor com a Rebeca, porque
foi possível me comunicar até mesmo em coisas simples, como falar os nomes das frutas e dos objetos.
Eu aprendo mais com ela do que ela comigo. Como ela está sempre em contato com a Libras, às vezes
não entendo o que ela diz e então ela aponta e me ensina o sinal das coisas. Quando faço um sinal
errado, ela me corrige. A educadora de Libras me deu uma pasta cheia de imagens e de letras. Isso
também ajuda a família a se comunicar com a Rebeca. Ela já sabe escrever e isso me deixa muito
orgulhosa. Minha família, que achava que a Rebeca não faria muitas coisas, está espantada de ver o
quanto ela aprendeu na escola.
Eu espero o melhor para o futuro da minha filha. E, por tudo o que estou vendo, tenho certeza de
que eu vou ter ainda muitas outras surpresas. Conheço gente que tem filho com deficiência que não
o deixa nem sair de casa. E eu digo que esse tempo já passou. Outras pessoas me falam para eu
matricular a Rebeca em uma escola só para surdos. Não quero isso. Prefiro que minha filha estude
com tudo mundo, pois ela tem que fazer parte do mundo como ele é. Para todas as pessoas que eu
conheço eu falo do trabalho que fazem na escola da Rebeca: uma escola que ensina Libras e que
recebe todo mundo junto. Acho que esse é o caminho para acabarmos com a discriminação.
Roseilda Ivanilda da Silva
mãe da Rebeca

Em família: a mãe e o irmão de Rebeca
aprendem a se comunicar em Libras
nas aulas oferecidas pela escola.
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“Precisamos acabar com a segregação”
Certo dia, meu filho Nicholas chegou em casa me contando que tinha uma colega surda e que eles
iam aprender a se comunicar com ela por sinais. Ele me mostrou alguns sinais e achei aquilo incrível.
No início, quando conheci o trabalho, eu imaginava que as crianças surdas teriam dificuldades de
acompanhar. Mas vi que, com as aulas de Libras e com o intérprete, elas conseguiam ir bem nas aulas.
Percebi que as outras crianças achavam aquilo natural.
Acredito que é muito importante para as crianças com deficiência estudarem numa escola inclusiva.
No caso das crianças surdas, é fundamental a presença do intérprete de Libras em sala de aula porque
isso dá mais independência a elas. Já para as outras crianças, além de conviver com as diferenças,
elas aprendem um segundo idioma, o que é muito relevante para a vida. Meu filho adora a Libras e até
me estimulou a fazer algumas aulas. Consegui participar por cinco meses. Precisei parar por motivos
de trabalho, mas quando surgir outra oportunidade eu voltarei a fazer as aulas, pois gostei muito.
Confesso que, antes de matricular meu filho na escola pública, eu estava receosa. Mas me surpreendi
muito. Ele entrou no Estágio 2 sem saber escrever o próprio nome. Em um mês ele aprendeu, o que
prova o trabalho competente da escola. A gestão e os educadores são muito próximos, sempre nos
explicam o que estão fazendo e nos mantêm informados sobre o que acontece na escola.
Na minha época de aluno, havia muito preconceito. Não deixavam a gente sequer chegar perto de
uma criança que tinha deficiência. Pessoas com deficiência eram excluídas, educadas em salas ou
escolas separadas. Agora não, estão todos juntos. E nossos filhos estão aprendendo o respeito na
escola. A sociedade precisa acabar com a segregação. Se a escola vai formar seres humanos, é nela o
lugar onde a inclusão precisa começar, para acolher a todos, para garantir um ambiente em que todos
se sintam confortáveis. Eu me coloco no lugar dos pais que têm filhos com deficiência e fico feliz de
saber que existem escolas que dão todo esse apoio.
Simone Cristina de Camargo
mãe do Nicholas, colega de turma de Rebeca
Viva a inclusão: Roseilda (à esquerda) e Simone (à direita) celebram a convivência entre seus filhos Rebeca e Nicholas.
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“Me sinto feliz por ter
participado dessa construção”
Quando comecei a trabalhar na EPG Chiquinha Gonzaga, em 2011, a escola ainda
não tinha profissionais que dominassem a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Logo
que cheguei, iniciei o trabalho com uma menina surda matriculada na Educação
Infantil. Ela não conhecia Libras e se comunicava, basicamente, apontando para
o que queria ou fazendo gestos. Ela era uma criança muito retraída e, aos poucos,
foi percebendo que eu também era surdo e que eu usava sinais para me comunicar.
Nas aulas, a menina desviava o olhar toda vez que eu olhava para ela. Por isso, eu
ensinava a turma sem me dirigir a ela. Dava a aula toda observando-a pelo canto do
olho, para evitar que se retraísse. Conforme as aulas ocorriam, ela passou a imitar
os sinais de forma tímida, com as mãos abaixadas ou escondidas junto ao corpo.
Eu sequer poderia elogiar se ela acertasse o sinal, pois logo se retraía e parava de
sinalizar. Foi um trabalho desafiador para mim, pois eu precisava ensinar Libras
àquela criança – cujos pais eram ouvintes e também não sabiam a língua. Mas tudo
correu bem.
Um ano e meio depois do início do trabalho chegou outro garotinho surdo à escola.
Isso foi muito importante para a menina, pois ela percebeu que ambos tinham a
mesma característica (a surdez) e poderiam se comunicar. Ao mesmo tempo em
que ensinava as crianças surdas e ouvintes, eu enfrentava outro desafio: ensinar
Libras também às famílias dos alunos surdos, aos educadores, aos gestores e aos
funcionários da escola. A educadora Mônica, que hoje dá aulas para a Rebeca,
sempre foi muito dedicada aos estudos da língua. Outra educadora que foi, aos
poucos, gostando das aulas foi a Ana Paula, que atualmente também tem uma
criança surda em sala de aula.
No tempo em que estive na escola, também dei aula a outra menina, que não
sabia Libras e chegou sem conhecer nenhuma língua. Ela só apontava ou chorava.
Recentemente, encontrei com ela em outra escola, para onde fora transferida
após um ano na EPG Chiquinha Gonzaga. Fiquei muito emocionado, pois ela,
mesmo tendo me conhecido quando ainda era muito pequenina, lembrou-se de
mim. Disse, em Libras, que eu a tinha ensinado “lá no começo”. Eu me sinto feliz
por ter participado dessa construção, de ter tido a oportunidade de trabalhar com
educadoras interessadas em aprender Libras, de ter podido ensinar as crianças
surdas e ouvintes essa língua.
Janus Liuzzi
educador de Libras
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“A parceria com o AEE é rica”
O Everton tem síndrome de Down e está na nossa escola desde o berçário. No começo foi difícil para
mim, pois tenho 31 crianças em sala de aula e imaginava que não teria tempo para atender a todo
mundo. Mas isso passou. Hoje crio as atividades pensando no grupo e não faço nada separado para
ele. Assim, ele participa de tudo e do jeito que ele consegue (o que para mim já está valendo). Trabalho
também a autonomia: peço que pegue a agenda na própria mochila, que se sirva na hora da merenda,
que tome água com sua canequinha, que saia para lavar as mãos, que forme fila junto com os demais,
e ele tem se saído bem.

Dentro e fora: Everton aprende sobre este
conceito ao colorir o desenho de uma
maçã seguindo a linha de seu contorno.
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Everton fala pouco, não elabora frases muito longas, mas entende bem o que falamos e consegue
responder a tudo. Fazemos leituras de histórias, cantamos (ele adora cantar e dançar em roda!), e eu
sempre peço que as próprias crianças contem histórias, inclusive ele. São atividades comuns, dadas a
todos, para o desenvolvimento da oralidade.
Às vezes, ele vem à lousa e a preenche com a letra “A”, o que demonstra que ele já está bem
estimulado a escrever. Quando descobri que ele gostava de dançar, pois vi o quanto música lhe
chamava a atenção, passei a realizar mais atividades desse tipo. Ele dança, participa, canta. De
algumas brincadeiras ele também gosta, como gincanas. O Everton gosta de pintura e já tem
conseguido delimitar bem o espaço na folha ao pintar.

Mexendo o corpo: Everton gosta
muito das atividades que envolvem
música e dança.

Houve uma época em que ele estava evacuando e precisava de cuidados de higiene e tive a ajuda de
uma estagiária. Agora isso já parou e não preciso mais de ajuda. No entanto, ele ainda não pede para
ir ao banheiro e a gente tem de observá-lo e levá-lo em horários estratégicos, como depois do almoço
ou do lanche. Às vezes, o Everton põe a mãozinha na frente, mas nunca sei quando ele quer ir ao
banheiro ou quando está dançando Michael Jackson (pois o adora).
A parceria com o AEE, para mim, tem sido muito rica. Outro dia, a Luciana, educadora do AEE, mostrou
fotos que ela havia tirado quando estávamos plantando uma hortinha. Em uma das fotos, o Everton
estava auxiliando os amiguinhos no plantio. Foi importante ver aquilo. Em sala de aula, ele não
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demonstra esse lado, pelo contrário. Percebi que devo criar mais oportunidades para que ele também
ajude, e não só seja ajudado. Vejo também que o AEE tem ajudado o Everton em outras questões.
Antes, ele não assistia a nenhum filme até o fim, tirava o cadarço do sapato, se jogava no chão.
Agora, ele já consegue ver filmes por mais tempo, sua concentração melhorou e seu comportamento
também. Essa troca entre dois educadores sobre o que eles veem sobre o mesmo aluno é muito rica e
tem me ajudado em relação a outras crianças. Eu tenho um aluno, por exemplo, que eu imaginava ser
público-alvo do AEE. Mas a Luciana veio até a sala, observou o menino trabalhando, conversou com
ele e me mostrou que não era o caso. Que era uma questão de atenção que deveria ser trabalhada. E
estamos indo bem.
O trabalho com os pais também é importante. Teve uma época em que o Everton começou a fazer
carinho e depois morder os amigos. Achei muito importante a postura de uma mãe cuja filha havia
sido mordida. Ela compreendeu que o Everton tem deficiência e conversou com a filha. Depois do
episódio, a menina estava com medo e o evitava. De um tempo para cá, ela perdeu o medo e até passou
a cuidar dele. Ela fica de olho para ele não comer a massinha, por exemplo. E acho que isso tem a ver
com a postura da mãe, que entendeu o trabalho que a escola faz. Com a mãe do Everton, o trabalho
também tem caminhado bem. No começo deste ano letivo(2013), ela estava muito preocupada e

Hora da merenda: Everton
é estimulado a fazer suas
atividades na escola de
forma autônoma, como
servir-se e comer.

98

Práticas pedagógicas inclusivas

Livro_Reimpressao.indd 98

6/10/16 3:46 PM

chegou a nos pedir que a estagiária do ano anterior continuasse com ele, pois era a quem o menino
era apegado. Ela sentia receio pelo filho estar em uma sala de aula com mais alunos e, no entanto, ela
foi ficando confiante com o tempo e já nos contou o resultado: o Everton anda mais danado em casa.
Valdinéia Joana Dias
Professora do Everton, do Estágio I

“O AEE ajuda a ver o simples”
Antes de contar a respeito do trabalho que venho desenvolvendo com o Everton no AEE, gostaria
de abordar uma questão que considero fundamental: a gestão escolar. Aqui, temos abertura para
momentos de reflexão, as gestoras acompanham o que está acontecendo na escola, no trabalho
em sala de aula. Sabem se o aluno está sendo respeitado e isso é algo muito importante. Afinal, o
desenvolvimento da criança passa pelo respeito ao seu ritmo e à sua maneira de aprender.
Eu, no papel de educadora do AEE, sou envolvida nas discussões da escola. Sempre conversamos
sobre o andamento das crianças, e as educadoras falam muito sobre o quanto o AEE traz mudanças e
melhorias para o trabalho em sala de aula. É gratificante, pois sabemos que a falta de respaldo muitas
vezes é o que dificulta o trabalho na educação inclusiva. Aqui eu tenho condições de conversar, fazer
observações, trocar ideias com os educadores, o que rende frutos para a prática ao longo de todo o
ano letivo. E muitas vezes estamos falando de coisas simples.
Oralidade: ao perguntar coisas comuns, como a cor do lápis, a professora de AEE estimula a oralidade do menino.
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Identidade: ao ver suas fotos com os
amigos, Everton reconhece a si mesmo
e também desenvolve a oralidade.

Sobre o trabalho com o Everton, eu o atendo
desde julho de 2013. Ele apresenta a fala bem
comprometida. As prioridades do trabalho no
AEE têm sido a oralidade e o apoio à educadora
sobre as atividades em sala de aula. Nas
atividades, pergunto o tempo todo coisas
corriqueiras, como de que cor é o lápis que ele
escolheu para pintar, quem é o personagem
da história que estamos lendo ou o que um
personagem fez. Para trabalhar a questão da
identidade, costumo fotografar o aluno em
atividade coletiva e depois mostrar as fotos para
ele no computador. Pergunto, por exemplo, quem
está na foto, quem são os colegas que estão
ao lado, o que ele e os colegas estão fazendo.
Isso também desenvolve a oralidade, trabalha
a retomada de acontecimentos passados e
estimula o Everton a entender o conceito do eu,
pois ele tem o costume de chamar a si mesmo na
terceira pessoa.
A educadora dele, Valdinéia, é muito aberta às
minhas orientações em relação ao seu trabalho
em sala de aula. Outro dia, por exemplo, ela me
mostrou uma atividade que daria aos alunos para
que eles aprendessem o conceito de dentro e fora
da linha. Então, passei cola quente no contorno
do desenho dele, para delimitar o espaço e ajudálo na tarefa. No AEE, fui trabalhando o dentro e o
fora em outros contextos, como brincar usando
os quadrados do piso da sala de aula. Ele ainda
está elaborando o conceito e está avançando.
Estou trabalhando com a educadora também a
mediação das atividades propostas e o uso do
computador para a aprendizagem das letras do
nome dele e dos colegas.
O Everton gosta de coisas prontas, ou seja, rejeita
passar pelo processo de construir coisas. Então,
trabalho no AEE com peças para ele montar
formas geométricas e perceber que ele tem
condições de construir. Ele já está indo melhor
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em pintura e responde bem às propostas de atividade. As questões de interação e de socialização dele
são bem tranquilas. Ele tem os conceitos de sim e não bem definidos, sabe os limites e respeita as
regras da escola. Na sala, ele cumpre com os combinados e ainda ajuda o grupo, dizendo “agora não”
ou “espera” para os amigos mais apressados. A educadora tem uma postura de sempre valorizar o que
o Everton faz, o que é muito bom.
Entendo que o AEE é um serviço que ajuda a escola a ver o simples. Por exemplo: outro dia, uma
educadora me disse que um aluno não brincava no parquinho. Quando cheguei lá, vi o menino sozinho,
sentado. Então, levei-o até os brinquedos, para mostrar a ele como podiam ser usados e coloquei-o
com os colegas em um brinquedo de rodar. A partir dali ele começou a brincar. Pode parecer meio
óbvio que uma criança em um parquinho saia correndo e brincando. Mas o que é óbvio para um adulto
pode não ser para uma criança. É preciso mediar. É preciso ensinar as crianças, inclusive, a brincar.
Também faz parte da minha rotina orientar as estagiárias, principalmente no que diz respeito a ajudar
as crianças a desenvolverem autonomia. Com a família, o trabalho também é intenso e, no caso do
Everton, a parceria é ótima. A mãe diz que ele ama a escola, o que nos deixa muito felizes.
Luciana Santana Silva Amaral
Professora de AEE

Histórias: no AEE,
Everton ouve histórias
e fala para a professora
sobre o que entendeu e
sobre os personagens.
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Reginaldo Andrade Araújo
Gestor do Departamento de Manutenção de Próprios da Educação

Luiz Fernando Sapun
Gestor do Departamento de Planejamento e Informática na Educação

Carlos Eduardo da Silva
Gestora do Departamento de Serviços Gerais da Educação

Margarete Elisabeth Shwafati
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Maria Cecília Ramos da Silva Santos
Marilene da Cruz Costa
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Sueli Mariana de Medeiros
Ana Beatriz Gomes Silva de Oliveira
Angela Maria Fernandes Garcez
Carla Maria Marchesi Castanheira
Cristiane Cervigni
Eliane De Campos
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Sandra Cristina Peluso
Sandra Esmeralda Santos Durante
Silvana Lumiko Yamabuchi
Simone Campos Braz
Vanessa Carrilho Lanzarotto
Sueli Colapietro

Mais Diferenças
Coordenação

Carla Mauch
Guacyara Labonia Guerreiro
Luis Henrique Mauch
Texto

Ana Nicolaça Monteiro
Flaminia Propersi
Maria da Luz Costa Milan Veiga
Meire Cavalcante
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Meire Cavalcante
Revisão de texto

André Fernandes
Revisão técnica

Carla Mauch e Wagner Santana
Coordenação do Programa de Educação Inclusiva

Maria da Luz Costa Milan Veiga
Projeto gráfico e diagramação

Alex Almeida e Tiago Marchesano
Conteúdo acessível

Ana Rosa Bordin Rabello e Tiago Marchesano
Fotografia
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É caminhando que se
faz o caminho
Na educação inclusiva, as conquistas do município de Guarulhos, brevemente apresentadas nesta
publicação, são fruto do trabalho dedicado de toda a rede de ensino. São muitos os desafios, é verdade.
Mas infinitas são as possibilidades. Porque educar é estabelecer com os alunos uma relação dialógica,
em que o outro é importante e necessário. Educar é criar ambientes seguros e confortáveis, que
maximizem as oportunidades de aprendizagem de cada um que ali se encontra para se desenvolver,
dentro de suas capacidades.
O caminho se faz caminhando. A inclusão acontece quando os seres humanos se abrem – e a fazem
acontecer. A rede municipal de Guarulhos tem ainda pela frente muito a caminhar, mas caminha
com a certeza de que segue no rumo certo, no rumo que garante o direito humano à educação, à
convivência, à aprendizagem e ao respeito. Continuemos a jornada, e que outras publicações como
esta surjam, para que mais práticas pedagógicas inclusivas possam ser compartilhadas.

“Contribuo para criar, para forjar a escola feliz, a escola alegre.
A escola que é aventura, que marcha, que não tem medo do risco, por isso recusa o imobilismo.
A escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama, se adivinha, a escola
que apaixonadamente diz sim à vida”.

(Paulo Freire, 1997)
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