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MEDIATIZAÇÃO E INCLUSÃO: DESAFIOS COTIDIANOS

Alberto Ferreira das Neves Neto.1

(redycap@hotmail.com)

Resumo: 

Este trabalho objetiva-se a entender o processo de mediatização e inclusão escolar na Rede

Municipal de Angra dos Reis desde que o novo cargo de “Monitor de Educação Especial” foi

instituído.  Procurou-se  compreender  se  a  entrada  deste  profissional  e  das  crianças  com

necessidades  especiais  em escolas  regulares  esbarra  em questões  como a precariedade  de

condições físicas e pedagógicas das instituições,  o que pode comprometer  a realização do

processo  de  inclusão  e  a  formação  dos  educandos  de  modo  satisfatório.  A  metodologia

utilizada para elaboração deste artigo foi a pesquisa bibliográfica e relatos de experiência. 

 Palavras chave: Mediatização. Inclusão. Formação. 

Abstract:

This objective is to work to understand the process of media coverage and school enrollment

in the Municipal Network of Angra dos Reis from the new position of "Special Education

Monitor"  was  established.  We  tried  to  understand  whether  the  entry  of  this  person  and

children with special needs in regular schools coming up on issues such as precarious physical

and pedagogical conditions of the institutions, which may compromise the inclusion process

and the formation of satisfaction of students . The methodology used for the preparation of

this article was the literature and experience reports.

Key words: Mediatization. Inclusion. Training.

1 Graduando em Pedagogia pela UFF – Universidade Federal Fluminense e pelo IEAR – Instituto de Educação de 
Angra dos Reis.



Introdução 

O processo  conhecido  como  mediatização  tem sido  alvo  de  constante  diálogo  no

Município  de  Angra  dos  Reis,  desde  a  inserção  de  uma  nova  categoria  de  profissionais

atuando em salas de aula: os “Monitores de Educação Especial”. Estes profissionais vieram

para suprir  a  necessidade de garantir  às crianças  com necessidades  especiais  o  acesso ao

ensino nas  salas  regulares  de  educação  atuando  como mediadores  no processo de ensino

aprendizagem:

A  experiência  de  aprendizagem  mediatizada  baseia-se  numa  relação  em  que  o

professor (mediatizador) interage com o aluno (indivíduo mediatizado), de forma a

selecionar,  mudar,  ampliar  ou  interpretar  os  estímulos,  utilizando  estratégias

interativas, centradas na mediação verbal, com o objetivo de produzir significação

para além das necessidades imediatas da situação. (FERREIRA, 2004). 

Cada monitor  atua como um mediador  e sua principal  função é  a interagir  com o

educando  de  forma  que  este  possa  desenvolver  suas  habilidades  através  de  atividades

propostas por uma equipe pedagógica ou pelo professor responsável pela turma que utilizará

de  um currículo  apropriado  para  este  indivíduo.  Os  monitores  trabalham com um aluno

especial em sala de aula. Segundo o site da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis2, sabe-se

que foram convocados cerca de 100 monitores que estão lotados em diferentes escolas, mas

este número ainda está distante da real necessidade do município. 

Apesar  dessa  defasagem,  o  município  tem  promovido  cursos  de  capacitação  que

possibilitem aos monitores uma formação mais eficaz, proporcionando qualidade tanto para o

profissional quanto para o trabalho a ser realizado junto aos educandos.

Com a  intenção  de  melhorar  a  qualidade  de  ensino  e  garantir  mais  qualidade  no

desempenho dos monitores, foram estabelecidas algumas metas dentro da política de inclusão.

Dentre  as  metas  estabelecidas  estão:  ampliação  dos  espaços  dedicados  ao  ensino  destes

educandos,  aumento  dos  recursos,  além  das  formulações  de  propostas  pedagógicas  que

possibilitam a mudança de certas práticas, 

2 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - http://www.angra.rj.gov.br/
(Última visualização em 20 de novembro de 2014).

http://www.angra.rj.gov.br/


Nesse sentido, o estabelecimento de uma política de educação inclusiva requer que
tenhamos um novo olhar e uma nova postura em relação à escola, aos educandos e
aos profissionais de educação. Aprender a ensinar a/com todos nos parece, nos dias
de hoje, o nosso maior desafio. Não somente abrindo a porta das escolas àqueles que
a procuram, mas, acima de tudo garantindo a sua permanência e a ampliação dos
saberes  que  poderão  contribuir  para  a  conquista  da  plena  cidadania.  Para  tal  é
necessária uma reestruturação dos espaços de formação, das práticas e das políticas
pedagógicas  vivenciadas  nas  escolas,  de  modo  que  estas  estejam  atentas  às
diferenças que fazem da escola pública um espaço ímpar. (Princípios Norteadores da
Política Educacional do Município de Angra dos Reis, 2013).

A partir  da proposta de “aprender a ensinar”,  os cursos de capacitação vem sendo

elaborados pensando-se a melhor forma de levar aos educandos algo que contribua de forma

significativa para o seu desenvolvimento e aprendizado.  Sabe-se que por muito tempo, as

crianças  chamadas  de  “deficientes”  frequentavam  escolas  especiais,  mas,  seguindo  as

determinações das Leis de Inclusão, uma nova etapa se iniciou nas instituições de ensino que

tiveram que se adaptar e acolher de forma adequada essa demanda,

A  Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, no seu artigo 4.º, inciso
III, definiu como dever do Estado a garantia de atendimento especializado gratuito
aos educandos “com necessidades especiais, preferencialmente, na rede regular de
ensino”.  Assim,  segundo  a  LDB,  a  inclusão  deve  ser  preferencialmente  na  rede
regular de ensino. Para tanto, o educador deve receber a capacitação necessária para
esse atendimento, lembrando que a política de inclusão exige um professor treinado,
capacitado. (GRISPINO, 2003).

Na Constituição Federal  de 1988, a educação é um direito  social.  A inclusão vem

como uma forma de garantir que a sociedade como um todo tenha as mesmas oportunidades

de garantia desse direito. 

Art.  205. A  educação,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será
promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno
desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua
qualificação para o trabalho. (C.F, 1988).

Contudo, mesmo com tal iniciativa, ainda há um longo caminho a se percorrer, uma

vez que, a grande dificuldade tem sido o repasse de verbas para montagem e manutenção de



espaços  apropriados  para  atividades  específicas  que  contribuam  para  o  desenvolvimento

destas crianças (como, por exemplo, as salas de recurso). 

1 Angra e os Caminhos da Inclusão – breve histórico

Quanto a historia da inclusão na Rede Municipal de ensino de Angra dos Reis pode-se

dizer que tem inicio com os documentos internacionais que regem as políticas educacionais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) assegura a todas as pessoas o acesso a

educação fundamental e a livre participação na vida da comunidade. Também assinados pelo

Brasil, a Declaração de Jomtien (1990), a Declaração de Salamanca (1994) e a Declaração de

Guatemala (1999) impuseram ao Governo Federal uma postura de ações afirmativas no que

tange a inclusão de alunos com necessidades especiais em escolas regulares a fim de combater

a discriminação e promover a integração social. 

Tais documentos nortearam a criação de outros, desta vez, nacionais, onde a questão

da  garantia  à  educação  de  pessoas  com  necessidades  especiais  e  a  inclusão  destes  na

sociedade por meio  da inserção em escolas  regulares tivera  sua representatividade dada a

demanda em todo o país. 

Aponto  entre  estes  documentos  a  Constituição  Federal  de  (1988)  e  o  Estatuto  da

Criança e do Adolescente (1990), a Resolução CNE\CEB nº02\2001 Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a Política Nacional de Educação

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a Declaração dos Direitos da Pessoa

com  Deficiência  (2009),  as  Diretrizes  Operacionais  para  Atendimento  Educacional

Especializado na Educação Básica (2009) e o Plano Nacional de Educação(2011). 

Numa  breve  linha  do  tempo  das  experiências  de  inclusão  na  Rede  Municipal  de

Educação de Angra dos Reis deve-se expor que em 1895 a Profª Maria Alice convida a Profª

Geisa para trabalhar  com a  primeira  turma de alunos  com dificuldades  de aprendizagem.

Cinco anos depois é implantada a primeira classe de alunos surdos em um espaço cedido pelo

Colégio Estadual Arthur Vargas (CEAV). Já em 1992 a classe especial para surdos muda-se

para  um  espaço  municipal,  a  E.  M.  José  Américo  Lomeu  Bastos,  que  em  quatro  anos

ampliaria em mais de cinquenta por cento seu atendimento devido á crescente demanda na

cidade.



Em 1999 Angra dos Reis deu início a sua história na Educação de Deficientes Visuais,

primeiramente desenvolvida em salas de recursos e que quatro anos depois se muda para uma

estrutura especializada a Escola Municipal de Deficientes Visuais (EMDV). No mesmo ano é

criada também a Escola Municipal de Educação de Surdos (EMES).

Em 2004 é criada a Gerência de Educação Especial dentro da Secretaria Municipal de

Educação Ciência e Tecnologia que passa a coordenar a oferta de formação continuada para

docentes do primeiro segmento do ensino fundamental. No mesmo ano as Salas de Recursos

(Salas de Apoio ao Desenvolvimento, como eram conhecidas na ocasião) são implementadas

inicialmente com oito salas em sete escolas espalhadas por todo o município. 

Em Janeiro de 2011 é realizado o concurso público para a admissão dos primeiros

Monitores  de  Educação  Especial,  cargo  formulado  visando  a  atender  as  novas  demandas

legais de mediatização de crianças com necessidades especiais em escolas regulares. 

A experiência de angra conta com o fator de ser bem recente. Os monitores foram

convocados sem experiência prévia no assunto (uma vez que o concurso não exigiu nenhuma

formação específica na área) e apesar das reuniões de formação tanto com monitores quanto

para  os  professores  terem  a  participação  de  um  número  significativo  de  profissionais,  a

proposta de inclusão esbarra na não aplicabilidade das propostas levadas a estes encontros por

diferentes fatores. 

Infelizmente as formações com os professores no campo da educação especial não se

estende  a  toda  a  categoria.  Sabe-se  que  nem  todos  os  professores  que  possuem  alunos

especiais  em suas salas  de aula  são convocados para participar  desses  encontros.  Eles  se

sentem despreparados e muitas vezes se apoiam nos monitores delegando a eles a função de

elaborar as atividades a serem realizadas com os estudantes.

Todo  este  percurso  mostra  o  interesse  em atender  não  apensas  uma  exigência  do

governo,  mas  o  compromisso  do  Município  com  a  educação.  Os  primeiros  monitores

representaram um apoio tanto para as escolas quanto para os professores. Sua atuação dentro

das instituições tem sido fundamental para contribuir com bom desempenho das aulas e para o

desenvolvimento dos educandos. 

Assim, pode-se dizer que, apesar da distância entre a eficaz realização da inclusão,

medidas  estão sendo tomadas  para que  ela  se  realize  de fato.  Uma delas  é,  se  dúvida,  a

mediatização como proposta de interação entre educandos, professores, monitores e demais



envolvidos com a formação das crianças com necessidades especiais. Uma vez que se propõe

a  realização  de  um  trabalho  que  possibilite  ao  educando  o  desenvolvimento  de  suas

habilidades. 

2 Mediatização e a Educação 

Desde  a  mais  tenra  idade  toda  a  história  da  espécie  humana  perpassa  por  uma

mediatização da aprendizagem, onde os pais (seres em condição de superioridade no tocante à

experiência cognitiva e simbólica) têm influência crucial no desenvolvimento global de seus

filhos. Ainda que em muitos casos essa experiência  se dê de maneira  despreparada e que

possa se tornar um fator que comprometa a aprendizagem pondo em risco sua integração

adequada, toda a sociedade humana tem se estruturado com base nessa relação. 

Algo que Vygostsky(1993) chamou de Zona de Desenvolvimento Proximal, onde uma

estrutura inexperiente  precisa ter  interação (mediatização)  com seres experientes  para que

possa formular  novas  estruturas  de conhecimento  em processo dialógico  com as  quais  já

possui.

Ainda sobre a mediatização, Fonseca(2007)  diz que:

A experiência de aprendizagem mediatizada é uma interação na qual o mediatizador
(a  mãe  ou  o  pai,  a  professora  ou  o  professor,  por  exemplo)  se  situa  entre  o
organismo do indivíduo mediatizador (o filho ou filha, os estudante) e os estímulos
(ou sinais, imagens, objetos, tarefas, problemas, eventos, etc.), de forma a selecioná-
los,  mudá-los,  ampliá-los  ou  interpretá-los,  utilizando estratégias  interativas  para
produzir  significação  para  além  das  necessidades  imediatas  da  situação.
(FONSECA, 2007). 

No que se refere à experiência do “Monitor em Educação Especial” essa mediatização

se dá a partir da relação existente entre o educando e a proposta de trabalho do professor. O

monitor seria a ponte entre a proposta pedagógica do educador para o educando. Contudo, nas

salas de aula isto não acontece. O monitor acaba sento uma espécie de “cuidador” que deve

garantir que este aluno não “atrapalhe” o trabalho realizado em sala de aula.



Passamos  então  para  uma  nova  realidade  de  abandono.  A  inclusão  torna-se  uma

falácia, uma vez que não há uma real proposta de interação daquele indivíduo com os demais

alunos. O portador de necessidades especiais passa a ter um “acompanhante”. Um profissional

que deverá assegurar que este indivíduo não se machuque, não grite durante as aulas, não

atrapalha, não faça as necessidades nas roupas...

Uma série de “nãos” que, diferente da proposta de formação do indivíduo, acaba por

promover a exclusão do mesmo. 

Para Ferreira (2004): 

Na pedagogia mediatizada, o propósito do professor não é apenas proporcionar a
vivência de uma situação, mas promover situações onde o aluno interaja com as
tarefas propostas de forma dinâmica de modo a valorizar os seus processos e as suas
estruturas cognitivas. Sem mediatização, a experiência ou a informação é captada
pelo  aluno  de  forma  difusa  e  fragmentada,  pondo  em  risco  a  sua  integração
adequada.  A  mediatização  pobre  ou  a  sua  privação  tende  a  afetar  as  estruturas
cognitivas  da  criança  e  do  jovem,  tornando  o  seu  comportamento  cognitivo
assistemático e episódico, em vez de elaborado, preciso e ajustado. (FERREIRA,
2004). 

Uma  proposta  de  mediatização  para  garantir  a  formação  do  indivíduo  deve  ter  a

colaboração dos professores no processo, uma vez que, os monitores não têm a função de

preparar aulas, organizar conteúdos e tarefas para os educandos. Mas poderá estar juntamente

com estes indivíduos auxiliando-os na realização de suas tarefas. 

O diálogo entre professores e monitores pode ser a chave para uma nova proposta de

mediatização  que  garante  sua  eficiência.  Os  educadores  precisam perceber  a  importância

deste profissional que atua diretamente com alunos que precisam de uma proposta pedagógica

apropriada (adaptada) às suas necessidades. 

A proposta de uma “pedagogia mediatizada3”, parece promover não apenas a interação

professor aluno, mas também entre os educando, de forma que estes possam ampliar suas

relação e elevar os níveis de conhecimento:

3 Pedagogia Mediatizada: enfoque na interacção professor/aluno, Marco Maia Ferreira, Instituto Superior de 
Educação e Ciências (Abril, 2004).



A  pedagogia  mediatizada  coloca  em  prática  um  conjunto  de  estratégias
pedagógicas que levam os próprios jovens a mediatizarem-se mutuamente
até  tais  interações  se  constituírem  como  um  potente  suplemento  à
mediatização do professor, algo que permite criar um ecossistema relacional
e afetivo que é indispensável para provocar um enriquecimento cognitivo.
(FERREIRA, 2004). 

Considerações finais

Procurou-se trazer neste trabalho algumas considerações sobre o papel do monitor de

educação especial segundo a proposta de uma pedagogia mediatizada. A proposta aqui não é

de esgotar os estudos sobre o tema, mas sim de fomentar pesquisas mais abrangentes sobre o

mesmo. 

O município ainda caminha a passos lentos no que se refere a inclusão de fato, mas,

como  já  mencionado,  vem  investindo  tanto  na  contratação  de  profissionais  quanto  na

formação dos mesmos. 

Crianças  e  jovens  com necessidades  especiais  têm encontrado  as  escolas  da  rede

regular de ensino de portas abertas,  mas esbarram na precariedade de condições para seu

pleno atendimento. 

Mesmo assim, a proposta do Município é ampliar cada vez mais o atendimento a estes

educandos  e,  partindo  da  proposta  da  mediatização  promover  o  desenvolvimento  destes

indivíduos. 

Para isto, contam com o apoio destes novos profissionais, os monitores de educação

especial. Profissionais que ainda estão em processo de formação, pois não tiveram nenhuma

exigência específica para assumir o cargo. Agora o município precisa investir na capacitação

destes indivíduos a fim de que possam desempenhar sua função plenamente. 

Assim,  pode-se dizer  que  e  necessário  um trabalho  entre  professores,  monitores  e

educandos. A interação (proposta pela mediatização) pode ser a chave para que haja uma

verdadeira inclusão. 
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