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RESUMO 

 

A presente pesquisa de doutorado está inserida no Núcleo de Pesquisa Trabalho, Saúde e 

Educação – NUPETSE, tendo como objeto de estudo o desenvolvimento de competências 

docentes para atuar com jovens e adultos com deficiência intelectual. Desse modo, teve como 

objetivo geral compreender, por meio de um processo de reflexão-ação, as competências 

necessárias para a prática docente junto a estudantes jovens e adultos com deficiência 

intelectual, com vistas à transição da vida escolar para a vida adulta pós-escola. Os objetivos 

específicos da pesquisa são: descrever a estrutura organizacional e pedagógica da educação 

especial no Município de Duque de Caxias; identificar aspectos inerentes à prática do docente 

de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual, a partir do processo reflexão sobre 

a ação; analisar as competências dos docentes que contribuem no processo ensino-

aprendizagem de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual; propor estratégias e 

espaços de formação que favoreçam o desenvolvimento de competências entre docentes para 

atuar, com vistas à transição da vida escolar para a vida adulta pós-escola. Como referencial 

teórico, utilizou-se os preceitos de Paulo Freire, na sua contribuição para a construção da 

teoria ético-crítico-política da educação, que possibilita a conscientização, com o objetivo de 

formar cidadãos da práxis. Além disso, foi utilizado o referencial teórico de Philippe 

Perrenoud, no que tange às competências para ensinar, preconizando também as políticas 

públicas voltadas para a educação especial. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa 

exploratória, de abordagem qualitativa e cunho descritivo, do tipo estudo de caso, cujos 

cenários foram 4 (quatro) escolas, consideradas unidades polos, localizadas nos distritos do 

Município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Os participantes foram os docentes que 

atuam com estudantes matriculados em classes especiais de jovens e adultos com deficiência 

intelectual, professores da EJA (com aluno com DI incluído no ensino regular), docentes do 

AEE, que atendem estudantes com DI, e o Professor I, da educação especial. As técnicas de 

coleta de dados utilizadas para responder aos objetivos do presente estudo foram a pesquisa 

documental e a entrevista semiestruturada. Para a análise das entrevistas, este estudo teve 

sustentação em Bardin, cujos preceitos metodológicos da análise de conteúdo foram utilizados 

a partir da pesquisa qualitativa. Como resultado e discussão, as respostas dos profissionais 

geraram três categorias: 1ª) Prática docente com estudantes jovens e adultos com DI: ações, 

reflexões e desafios do cotidiano; 2ª) Competências docentes: caminhos, possibilidades, 

dilemas, desafios e ausências; 3ª) Formação contínua (permanente), com vistas às atividades 

funcionais: urgência docente e esperança para a progressão da aprendizagem na perspectiva 

da vida pós-escola. Conclusão: os resultados mostraram a urgência na formação permanente 

dos docentes, a importância das competências para atuar, e a necessidade de proporcionar 

atividades mais funcionais para os alunos jovens e adultos com DI. Desse modo, espera-se que 

o presente estudo seja um “produto” que possibilite mudanças no município, propondo o 

processo de formação permanente, por meio da prática reflexiva, com vistas ao 

desenvolvimento de competências e objetivando intervir na prática, com a perspectiva de 

trabalhar com os estudantes com DI a partir do Currículo Funcional Natural. 
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ABSTRACT 

 

This doctoral research is part of the Research Center for Work, Health and Education - 

NUPETSE, and its object of study is the development of teaching competencies to work with 

young people and adults with intellectual disabilities. In this way, it had as its general objective 

to understand, by means of a reflection-action process, the necessary competencies for the 

teaching practice with young and adult students with intellectual disabilities with a view to the 

transition from school life to post-school adult life. The specific objectives of the research 

are: to describe the organizational and pedagogical structure of Special Education in the city 

of Duque de Caxias; to identify aspects inherent to the teaching practice of young and adult 

students with intellectual disabilities, based on the process of reflection on action; to analyze 

the teachers' competences that contribute to the teaching-learning process of young and adult 

students with intellectual disabilities; to propose strategies and spaces for training that favor 

the development of competences by teachers, so that they can act with a view to the transition 

from school life to post-school adult life. As a theoretical reference, we used the precepts of 

Paulo Freire, in his contribution to the construction of the ethical-critical-political theory of 

education, which enables awareness, with the aim of forming praxis citizens. In addition, the 

theoretical reference of Philippe Perrenoud was used, regarding the competencies for teaching, 

also advocating public policies for special education. As for the methodology, this is an 

exploratory research of qualitative and descriptive nature, of the case study type, whose 

scenarios were 4 (four) schools, considered to be pole units, located in the districts of the city 

of Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil. The participants were the teachers who work with 

students enrolled in special classes for young and adult students with intellectual disabilities, 

EJA teachers (with a student with ID included in Regular Education), AEE teachers who attend 

students with ID, and the Special Education teacher I. The data collection techniques used to 

attend the objectives of this study were documentary research and semi-structured interviews. 

The analysis of the interviews of this study was based on Bardin methodological precepts of 

content analysis which were used from the qualitative research. As a result and discussion, 

the answers of the professionals generated three categories: 1st) Teaching practice with young 

and adult students with ID: actions, reflections, and challenges of daily life; 2nd) Teaching 

competencies: paths, possibilities, dilemmas, challenges, and absences; 3rd) Continuing 

(permanent) training, aiming at functional activities: teaching urgency and hope for the 

progression of learning in the perspective of post-school life. Conclusion: the results showed 

the urgency in the permanent training of teachers, the importance of competencies to act and 

the need to provide more functional activities for young and adult students with ID. Thus, it is 

expected that this study will be a "product" that enables changes in the municipality, proposing 

the process of permanent training, through reflective practice, with a view to the development 

of competencies and aiming to intervene in practice, with the perspective of working with 

students with ID from the Natural Functional Curriculum. 
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RESUMÉN 

 

Esta investigación doctoral forma parte del Grupo de Investigación en Trabajo, Salud y 

Educación - NUPETSE, y su objeto de estudio es el desarrollo de competencias docentes para 

trabajar con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Así, tuvo como objetivo general 

comprender, mediante un proceso de reflexión-acción, las competencias necesarias para la 

práctica docente con alumnos jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, de cara a la 

transición de la vida escolar a la vida adulta postescolar. Los objetivos específicos de la 

investigación son: describir la estructura organizativa y pedagógica de la Educación Especial 

en el Município de Duque de Caxias; identificar aspectos inherentes a la práctica docente de 

los alumnos jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, a partir del proceso de reflexión 

sobre la acción; analizar las competencias de los profesores que contribuyen al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos jóvenes y adultos con discapacidad intelectual; 

proponer estrategias y espacios de formación que favorezcan el desarrollo de competencias 

por parte de los profesores, para que puedan actuar con vistas a la transición de la vida escolar 

a la vida adulta postescolar. Como referencia teórica, utilizamos los preceptos de Paulo 

Freire, en su contribución a la construcción de la teoría ético-crítica-política de la educación, 

que posibilita la toma de conciencia, con el objetivo de formar ciudadanos de la praxis. 

Además, se utilizó la referencia teórica de Philippe Perrenoud, respecto a las competencias 

para enseñar, abogando también por las políticas públicas de educación especial. En cuanto a 

la metodología, se trata de una investigación exploratoria, de enfoque cualitativo y naturaleza 

descriptiva, de tipo estudio de caso, cuyos escenarios fueron 4 (cuatro) escuelas, consideradas 

Unidades de Polo, ubicadas en los barrios del Municipio de Duque de Caxias, Río de Janeiro, 

Brasil. Los participantes fueron los profesores que trabajan con alumnos matriculados en 

clases especiales para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, profesores de EJA (con 

un alumno con DI incluido en la Educación Regular), profesores de AEE que atienden a 

alumnos con DI y el profesor de Educación Especial I. Las técnicas de recogida de datos 

utilizadas para cumplir los objetivos de este estudio fueron la investigación documental y las 

entrevistas semiestructuradas. Para el análisis de las entrevistas, este estudio se basó en Bardin, 

cuyos preceptos metodológicos de análisis de contenido se utilizaron desde la investigación 

cualitativa. Como resultado y discusión, las respuestas de los profesionales generaron tres 

categorías: 1ª) Práctica docente con alumnos jóvenes y adultos con DI: acciones, reflexiones 

y retos del día a día; 2ª) Competencias docentes: caminos, posibilidades, dilemas, retos y 

ausencias; 3ª) Formación continua (permanente), con vistas a las actividades funcionales: 

urgencia docente y esperanza de progresión de los aprendizajes en la perspectiva de la vida 

postescolar. Conclusión: los resultados mostraron la urgencia en la formación permanente de 

los profesores, la importancia de las habilidades para actuar y la necesidad de proporcionar 

más actividades funcionales para los alumnos jóvenes y adultos con DI. Así, se espera que el 

presente estudio sea un "producto" que posibilite cambios en el município, proponiendo el 

proceso de formación permanente a través de la práctica reflexiva, con miras al desarrollo de 

competencias y apuntando a la intervención en la práctica, con la perspectiva del trabajo con 

alumnos con DI desde el Currículo Funcional Natural. 
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É que o trabalho do professor, é o trabalho com os alunos e não do 

professor consigo mesmo. 

(FREIRE, 2011, p. 63) 
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 Ao longo da minha trajetória profissional, me deparei constantemente com pessoas 

desprovidas de direitos sociais, pessoais e humanos, que me levavam sempre ao 

questionamento sobre o que é possível fazer, no sentido de contribuir para a melhoria dessa 

realidade. Atuando como professora e psicóloga, presenciei, nos cenários da educação e da 

saúde, diversos desafios, hora com alunos, hora com usuários da saúde mental, o que suscitava 

outra questão acerca da desarticulação das ações direcionadas a estes sujeitos. Assim, iniciei 

pesquisas1, na busca de respostas para a referida problemática, sempre atenta aos direitos e à 

integralidade do cuidado.  

 Nessa busca, em 2015, me deparei com um novo desafio: atender crianças com 

deficiências e transtornos globais do desenvolvimento nas Salas de Recursos, serviço 

pertencente ao Atendimento Educacional Especializado – AEE (BRASIL, 2009), conforme o 

proposto na atual política de educação inclusiva (BRASIL, 2015). No entanto, o desafio não 

era somente atendê-las, mas de igual modo, lidar com as complexidades das relações familiares, 

as dificuldades de acesso na saúde, as limitações financeiras, além das limitações do trabalho 

colaborativo dentro da unidade escolar.  

 Atuando como professora da Sala de Recursos, desenvolvi projetos com vistas a atender 

os desafios lançados na prática do trabalho. Nesse ínterim, me deparei com esperanças e 

expectativas de jovens com deficiência intelectual (DI)2, que nos momentos do atendimento, 

vislumbravam possibilidades de sonhar com uma profissão. Desse modo, buscando atender às 

demandas desses estudantes, construímos, por um período, algumas estratégias de ensino que 

visavam mediar a aprendizagem, trabalhando os temas que advinham dos próprios estudantes. 

No entanto, as dificuldades que percebi me fizeram questionar a atuação da escola frente aos 

estudantes jovens com deficiência, principalmente no que tange à prática docente e as 

competências necessárias para atuar nesse âmbito. 

 Em 2017, fui convidada para compor a equipe da Coordenadoria de Educação Especial 

(CEE), na Secretaria Municipal de Educação do Município de Duque de Caxias, no Estado do 

Rio de Janeiro, como implementadora e, 11 (onze) meses depois, ainda no ano de 2017, assumi 

a gestão da Coordenadoria, onde me deparei com dados e informações que retratavam a 

 
1Em 2013 ingressei no Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, pela Universidade Federal Fluminense e, ao 

terminar o mestrado, em 2016, permaneci vinculada a UFF, como membro do Núcleo de Pesquisa Trabalho, Saúde 

e Educação (NUPETSE). Desse modo, o presente estudo está inserido no referido núcleo de pesquisa. 
2A Associação Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento (AAIDD), definiu a deficiência 

intelectual como: “Incapacidade caracterizada por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual 

quanto no comportamento adaptativo, está expresso nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. 

Essa incapacidade tem início antes dos dezoito anos de idade.” (AAIDD, 2010  apud SILVA, 2016, p.48). 
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realidade do município inteiro, já não mais uma sala de aula, uma turma ou uma escola. A partir 

daí, outras indagações surgiam em relação à prática dos docentes e às demandas individuais de 

cada estudante, de acordo com cada realidade, seus impasses, suas limitações e possibilidades.  

 Assim, pude observar a grande demanda dos estudantes jovens e adultos com DI, além 

da necessidade de encontrarmos respostas para o seguinte questionamento, que sempre surgia 

em reuniões, visitas e planejamentos: como proporcionar a transição da vida escolar para a vida 

adulta na escola e pós-escola? A partir daí percebi a importância de aprofundar conhecimentos 

acerca da atuação docente e das competências necessárias para esta prática, por meio da ação-

reflexão-ação do professor neste processo.  

 Cabe aqui evidenciar esse “lugar” da atividade docente, já que, conforme define Tardif 

(2013, p. 50), este ofício é exercido numa rede de interações com outras pessoas, em que o “[...] 

contexto onde o elemento humano é determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, 

valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de interpretação e decisão que possuem, 

geralmente, um caráter de urgência”. 

Quanto à compreensão a respeito do termo “competências”, apresenta-se Perrenoud 

(1999, p. 7), um dos teóricos utilizados no presente estudo, que o define como “uma capacidade 

de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles”. No entanto, o autor chama a atenção para um dilema: “Afinal, vai-se à escola 

para adquirir conhecimentos ou para desenvolver competências?”.  

Construir uma competência, significa reunir aquisições, aprendizados, aprender a 

identificar e a encontrar os conhecimentos pertinentes. O autor afirma que:  

 

Só há competência estabilizada quando a mobilização dos conhecimentos supera o 

tatear reflexivo ao alcance de cada um e aciona esquemas constituídos [...]. 

Ocasionalmente, associam-se os esquemas a simples hábitos. De fato, os hábitos são 

esquemas, simples e rígidos, porém, nem todo esquema é um hábito. Em sua 

concepção piagetiana, o esquema, como estrutura invariante de uma operação ou de 

uma ação, não condena a uma repetição idêntica. Ao contrário, permite, por meio de 

acomodações menores, enfrentar uma variedade de situações de estrutura igual. O 

esquema é uma ferramenta flexível. (PERRENOUD, 1999, p. 23). 

 

Diante do exposto, vislumbrando a compreensão acerca do processo reflexivo do 

professor a respeito da própria prática e identificando as competências necessárias para atuar, 

faz-se necessário uma análise onde estejam situados os jovens e adultos perante a lei 

educacional brasileira. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96, em seu 

artigo 37: 
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[...] a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Parágrafo 

1º- os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, *oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. (BRASIL, 1996, p. 15, 

grifo nosso). 

 

Ortiz (2019) ressalta que a realidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) se 

apresenta com um público heterogêneo, atendendo alunos adultos – que não tiveram a 

possibilidade de estudar na idade regular – estudantes público-alvo da educação especial – que 

não conseguiram concluir em tempo hábil seus estudos – além de adolescentes com evasão e 

repetência, transferidos de suas escolas e encaminhados a esta modalidade de ensino.  

 Assim sendo, evidencia-se nas pesquisas de Sales e Paiva (2014) que esse público 

compõe um campo de múltiplas exigências de aprendizagens, fazendo, portanto parte dessa 

experiência que carregamos e que contém a maioria da população em condições desiguais: 

como mulheres, homens, mães, pais, pesquisadores, trabalhadores, intelectuais, professores e 

educadores. Desta forma, o compromisso dos docentes com a educação de jovens e adultos com 

deficiência intelectual desafia-nos a refazer o sentido da nossa própria formação permanente, 

buscando dar conta da possibilidade de transformação social.  

Diante do exposto, tem-se a perspectiva do papel da escola formal na educação 

inclusiva, com vistas a garantir, de maneira legal, que toda pessoa – criança, jovem ou adulto – 

tenha direito à educação gratuita e de qualidade, independentemente das condições sociais, 

físicas e psíquicas em que se encontrem, conforme o PNE (2014-2024). 

Nessa perspectiva, tem-se a deliberação CME/DC nº 016/2016, que, em seu artigo 17, 

afirma que: 

 

Será facultado ao público-alvo da Educação Especial a Terminalidade Escolar 

Específica, com direito à certificação de estudos correspondentes à conclusão de ciclo 

ou do ensino fundamental, com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, 

as competências desenvolvidas pelo educando, assim como o encaminhamento devido 

para a educação de jovens e adultos, para a educação profissional, ou para oficinas 

profissionais, expedido pela instituição de ensino. 

 

Desse modo, espera-se que a partir de competências docentes, o estudante jovem e 

adulto com deficiência possa avançar ao longo do processo ensino-aprendizagem, para 

vivenciar experiências na vida adulta, se preparando para a vida pós-escola. 

Paiva e Sales (2013) trazem, em seus estudos, algumas indagações: de que modo as 

pessoas com deficiência podem encontrar na EJA espaços de aprendizagem? Como lidar com 

a multiplicidade de rotulações que vêm sendo a eles dispensadas, sem que os diagnósticos 
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possam se confirmar? Que ferramentas vêm contribuindo para viabilizar aprendizagens desses 

sujeitos? 

Assim, verifica-se que são muitas as indagações voltadas à escolarização do público 

jovem e adulto e, quando se trata de uma pessoa com algum tipo de “deficiência” ou 

“dificuldade”, percebe-se que o desafio do professor é justamente refletir a respeito da sua 

prática e tudo o que implica nesse processo de aprendizagem, buscando caminhos para que a 

progressão com o estudante ocorra, principalmente quando se trata de alunos com deficiência 

intelectual. 

 Redig (2016), baseando-se nas orientações da AAIDD3, afirma que a definição da 

deficiência intelectual foi necessária para considerar o contexto em que o indivíduo está 

inserido, levando o professor a compreender quais são as necessidades de suporte, baseando-se 

na dinâmica natural do funcionamento humano que envolve habilidades intelectuais, 

comportamento adaptativo, saúde, participação e contexto.  

Cabe ressaltar que a preocupação do presente estudo não é somente a identificação dos 

professores da modalidade EJA, mas ampliar a pesquisa, incluindo todos os professores que 

estejam atuando no ensino com jovens e adultos com DI, nas unidades polos selecionadas para 

a pesquisa. Do contrário, também estaríamos excluindo professores que estão inseridos neste 

processo ensino-aprendizagem, tanto do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

quanto Professores de Classes Especiais (CE), incluindo os Professores I em educação especial. 

Mais adiante, será descrito, de acordo com o cenário e os participantes, como se dá essa 

organização no município pesquisado. 

Desse modo, também nos apropriaremos dos estudos de Paulo Freire, que defende uma 

educação libertadora, levando as pessoas a compreenderem sua situação de oprimidas e a agir 

em favor da própria libertação.  O autor considera que a prática docente deve ser baseada no 

diálogo e na problematização, a partir da reflexão crítica sobre a prática, compreendendo a 

educação como forma de intervenção no mundo (FREIRE, 2011). 

 Por fim, vale destacar que é de suma importância que estudos sejam realizados e 

fundamentados para que os espaços de aprendizagem sejam construtivos para a vida dessas 

pessoas, conduzindo-as para a vida adulta com vistas à vida pós-escola, incluindo o mundo do 

trabalho, se assim for o desejo dos estudantes. Para este fim, fica evidenciado que os docentes 

 
3Considerada a sociedade profissional interdisciplinar mais antiga do mundo com foco na deficiência intelectual, 

a AAIDD foi fundada em 1876. Desde o seu início, a AAIDD produziu diretrizes para nomear, definir e 

diagnosticar a condição conhecida hoje como "deficiência intelectual". Disponível em: 

https://www.aaidd.og/>American Association on Intellectual and Developmental. 

 

https://www.aaidd.org/
https://www.aaidd.org/
https://www.aaidd.org/
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precisam ser instrumentalizados, tendo em vista que irão lidar com peculiaridades inerentes a 

este público.  

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) deve compor quaisquer currículos envolvidos com o 

processo formativo do professor, considerando que para incluir é necessário transformar a 

sociedade e que a educação é meio dessa transformação. Dessa forma, é a sociedade que muda 

para incluir a pessoa com deficiência e não o contrário, como ocorre na integração social. No 

entanto, muitos professores passaram pela formação inicial antes da construção da LBI, o que 

reforça novamente a importância do presente estudo na busca da compreensão da prática 

docente com estudantes com DI.  

Desse modo, esta pesquisa apresenta como problema em estudo a seguinte questão: 

como desenvolver competências para atuar com estudantes jovens e adultos com deficiência 

intelectual, a partir da prática reflexiva? 

 Nesse aspecto, parte-se do pressuposto de que a reflexividade sobre a prática docente 

possibilita o desenvolvimento de competências para atuar com os estudantes jovens e adultos 

com deficiência intelectual, visando a transição da vida escolar para a vida adulta pós-escola, à 

medida que o professor reflete na e sobre a prática, e realiza movimentos de transformação e 

aperfeiçoamento dessa prática. 

 Portanto, a tese defendida nesse estudo é que, em um processo de reflexão-ação, 

observa-se que as  competências docentes para a prática de formação de estudantes jovens e 

adultos com deficiência intelectual, com vistas à transição da vida escolar para a vida adulta 

pós-escola, apresentam limitações que podem ser supridas por meio da formação permanente 

do docente. 

 Diante desse contexto, a presente pesquisa tem como objeto de estudo “o 

desenvolvimento de competências docentes para atuar com jovens e adultos com deficiência 

intelectual.”  

Dessa forma, as questões que norteiam a presente pesquisa são:  

  

► Como se apresenta a estrutura organizacional e pedagógica da educação especial no 

Município de Duque de Caxias? 

► Como se dá a prática docente no processo ensino aprendizagem com estudantes 

jovens e adultos com deficiência intelectual, a partir da reflexão sobre a ação? 
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► Quais competências são necessárias aos docentes para atuar com os estudantes 

jovens e adultos com deficiência intelectual, com vistas à transição da vida escolar para 

a vida adulta pós-escola? 

► Como propor estratégias para o desenvolvimento de competências docentes para 

fins de atuação junto a jovens e adultos com Deficiência Intelectual com vistas à 

transição da vida escolar para a vida adulta, a partir da reflexividade sobre a prática? 

 

  Diante do exposto, são apresentados os seguintes objetivos: 

 

objetivo geral 

Compreender, por meio de um processo de reflexão-ação, as competências necessárias 

para a prática docente junto a estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual, com 

vistas à transição da vida escolar para a vida adulta pós-escola.  

  

objetivos específicos 

► Descrever a estrutura organizacional e pedagógica da educação especial no 

município de Duque de Caxias;  

► identificar aspectos inerentes à prática do docente de estudantes jovens e adultos 

com deficiência intelectual, a partir do processo reflexão sobre a ação; 

► analisar as competências dos docentes que contribuem no processo ensino 

aprendizagem de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual; 

► propor estratégias e espaços de formação que favoreçam o desenvolvimento de 

competências entre docentes para atuar, com vistas à transição da vida escolar para a 

vida adulta pós-escola.  

 

 Deste modo, justifica-se a importância do presente estudo a partir das evidências das 

informações apontadas, tomando como base os dados do Censo do IBGE de 2010, que 

demonstram uma estatística de 45,6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência – ou 

seja, 24% da população brasileira – que necessitam de equiparação de oportunidades em todas 

as fases da vida. 

 Outra justificativa para delimitarmos esta pesquisa com foco nos estudantes com 

deficiência intelectual matriculados no ensino regular do município de Duque de Caxias se dá 

devido a estes estarem em maior quantidade, conforme demonstra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 - Estudantes com deficiência no ensino regular do Município de Duque de Caxias, 

RJ 

 

Fonte: Documentos CEE/SME/DC (2018) 

 

 Quanto aos estudantes com deficiência, com idade acima de 16 anos, divididos nos 

quatro distritos do município, tem-se o levantamento descrito no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Total de alunos com deficiência maiores de 16 anos matriculados na Rede 

Municipal de Ensino de DC 

DISTRITOS QUANTITATIVO 

1º Distrito – Centro 262 

2º Distrito – Campos Elíseos  132 

3º Distrito – Imbariê 118 

4º Distrito –Xerém 58 

TOTAL 570 

  

Fonte: Documentos da SEE/SME/DC (2018) 

 

Especificamente com relação às Classes Especiais de jovens e adultos com DI, existe 

ainda uma urgência em refletir sobre a prática ensino-aprendizagem, uma vez que os dados 

revelam a realidade dos alunos, que permanecem por um longo período nas escolas da rede. 

Nos quadros4 a seguir, destaca-se o tempo de permanência de cada aluno, conforme a análise 

das planilhas das unidades escolares (UEs) em que se deu o presente estudo (Anexo I): 

 

 

 
4Os professores destacados nos quadros estão representados por nomes fictícios, conforme descrito no capítulo 

da metodologia do presente estudo, objetivando a manutenção do anonimato dos participantes desta pesquisa. 
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Quadro 2 - Tempo de permanência5 do aluno na Classe Especial de jovens e adultos com DI 

– 1º e 2º distrito 

Ano: 2020 1º distrito Ano: 2020 1º distrito 

Professora: Roberta/CE1 Tempo de Classe Especial Professora: Rafaela/CE1 Tempo de Classe Especial 

Aluno 1 5 anos Aluno 1 9 anos 

Aluno 2 3 anos Aluno 2 2 anos 

Aluno 3 22 anos Aluno 3 11 anos 

Aluno 4 9 anos Aluno 4 6 anos 

Aluno 5 21 anos Aluno 5 20 anos 

Aluno 6 7 anos Aluno 6 9 anos 

Aluno 7 8 anos Aluno 7 17 anos 

Aluno 8 4 anos Aluno 8 24 anos 

Aluno 9 9 anos Aluno 9 1 ano 

Aluno 10 2 anos Aluno 10 1 ano 

Aluno 11 14 anos Aluno 11 3 anos 

  Aluno 12 17 anos 

  Aluno 13 9 anos 

  Aluno 14 3 anos 

  Aluno 15 17 anos 

Ano: 2021 2º distrito Ano: 2019 2º distrito 

Professora: Rita/CE2 Tempo de Classe Especial  Professora: Rossana/CE2 Tempo de Classe Especial 

Aluno 1 2 anos Aluno 1 10 anos 

Aluno 2 4 anos Aluno 2 10 anos 

Aluno 3 5 anos Aluno 3 3 anos 

Aluno 4 3 anos Aluno 4 4 anos 

Aluno 5 2 anos Aluno 5 1 ano 

Aluno 6 1 ano Aluno 6 2 meses 

Aluno 7  25 anos Aluno 7  3 anos 

  Aluno 8 10 anos 

  Aluno 9 4 anos 

Fonte: Planilha das unidades escolares/ 1º e 2º Distritos (Anexo I) 

 

Quadro 3 - Tempo de permanência do aluno na Classe Especial de jovens e adultos com DI – 

3º e 4º distrito 

Ano: 2021 3º Distrito Ano: 2020 4º Distrito 

Professora: Regina/CE3 Tempo de Classe Especial Professora: Raquel/CE4 Tempo de Classe Especial 

Aluno 1 6 anos Aluno 1 6 anos 

Aluno 2 16 anos Aluno 2 16 anos 

 
5Os dados foram lançados no período em que cada Unidade Escolar disponibilizou as planilhas, por isso o 

período varia entre 2019 e 2021. 
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Aluno 3 21 anos Aluno 3 14 anos 

Aluno 4 17 anos Aluno 4 2 anos 

Aluno 5 19 anos Aluno 5 6 anos 

Aluno 6 13 anos Aluno 6 7 anos 

Aluno 7 13 anos Aluno 7 13 anos 

Aluno 8 15 anos Aluno 8 4 anos 

Aluno 9 9 anos Aluno 9 7 anos 

Aluno 10 16 anos Aluno 10 16 ano 

Aluno 11 10 anos Aluno 11 6 anos 

Aluno 12 20 anos   

Fonte: Planilha das unidades escolares/ 3º e 4º Distritos (Anexo I) 

 

 Para explicar o trabalho com as classes especiais, é importante salientar que na década 

de 1970 houve a propagação de classes especiais em escolas comuns, sob a égide do Centro 

Nacional de Educação Especial (CNESP), que na época era o órgão responsável pela definição 

de metas governamentais no âmbito da educação especial (REDIG, 2016).  

 Desse modo, o aluno que está matriculado nas Classes Especiais permanece em uma 

turma com todos os alunos com deficiência. De acordo com os quadros demonstrados 

anteriormente, evidencia-se que os alunos permanecem por longo período nas Classes, ficando 

entre 1 (um) ano – provavelmente são os casos recém matriculados – e 25 (vinte e cinco) anos, 

que é o período de matrícula do aluno com maior tempo de permanência.   

 Diante desse cenário, esta pesquisa pretende contribuir para a identificação de 

competências necessárias aos docentes para atuar com estudantes jovens e adultos com 

deficiência intelectual, proporcionando possíveis avanços no processo de transição do estudante 

da vida escolar para a vida adulta pós-escola. Contribuir para a academia, apontando as 

possibilidades de atuação do professor no processo ensino-aprendizagem com estudantes com 

DI, contribuindo, ainda, para que os estudantes com deficiência intelectual vislumbrem avanços 

na vida adulta, não somente no espaço escolar, mas em outros espaços de convivência, 

incluindo a vida laboral.  

Ao realizar um levantamento sobre o estado da arte, a fim de evidenciar a relevância 

deste estudo, buscou-se realizar a revisão integrativa (RI). Para a sua construção, foram 

consideradas 6 (seis) etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na 

literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e 

apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
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Assim sendo, na primeira etapa foi construída a questão norteadora do presente estudo: 

“Quais evidências na literatura apresentam as competências necessárias para a prática docente 

com estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual?”. 

Na segunda etapa, visando realizar a busca, foram definidos os descritores a partir da 

estratégia PIO, sendo este um caminho que facilita o trabalho do pesquisador na busca do objeto 

a ser estudado, conforme ressaltam Santos, Pimenta e Nobre (2007), afirmando que essa 

estratégia viabiliza a construção da pergunta de pesquisa e a busca bibliográfica, permitindo 

que o profissional localize, de modo acurado, a melhor informação científica possível. A partir 

dessa estratégia, encontram-se os descritores adequados – elementos fundamentais para a 

realização da pesquisa. 

Desse modo, utilizando a referida estratégia, foram definidos os descritores a seguir, 

sendo PIO um acrônimo para P - Paciente, I - Intervenção, O - Outcomes (desfecho). Assim, 

ficou definido: P – Docentes (que atuam com estudantes jovens e adultos com DI), I - 

Competência Profissional (dos professores de estudantes com deficiência intelectual, O – 

Aprendizagem (dos estudantes jovens e adultos com DI) e Educação da pessoa com deficiência 

intelectual. 

Para a temática em voga foi utilizado o DeCS – Terminologia em Saúde, da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), e MeSH, onde foram encontrados os seguintes descritores: “Docente” 

(Teacher) “Deficiência Intelectual” (Intellectual Disability); “Competência Profissional” 

(Professional Competence), “Aprendizagem” (Learning), “Educação de Pessoa com 

Deficiência Intelectual” (Education of Intellectually Disabled). Agrupou-se os descritores 

utilizando o booleano and, ficando:  

 

Quadro 4 - Combinação dos descritores para a coleta da revisão integrativa 

 Associação dos descritores para a realização da busca: 

1 Docentes and Competência Profissional and Educação de pessoa com deficiência intelectual  

2 Docentes and Competência Profissional and Deficiência Intelectual 

3 Docentes and Aprendizagem and Educação de pessoa com deficiência intelectual 

4 Docentes and Aprendizagem and Deficiência Intelectual 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Ainda nesta etapa, os critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos para a seleção 

dos artigos, sendo critérios de inclusão: artigos publicados na literatura nacional e 

internacional, que retratassem o presente estudo, publicados os últimos 5 anos; e critérios de 

exclusão: artigos fora do espaço temporal delineado, e não resposta à questão do estudo. 
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Após as associações dos descritores e definição dos critérios de inclusão e exclusão, foi 

realizada a busca pelo estado da arte de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, nos seguintes 

portais e bases de dados eletrônicas: Sistema de Información Científica Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal – Redalyc; Portal da Biblioteca 

Virtual de Psicologia (BVS Psi); base Scientific Eletronic Library Online (SCIELO); e busca 

direta no site da SCIELO.org.  Com o objetivo de verificar as últimas pesquisas de dissertações 

e teses, foi realizada também a busca no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). 

De modo a demonstrar o percurso da busca, apresenta-se o fluxograma com o processo 

realizado: 

 

Fluxograma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busca 1-  Docentes and 

Competência Profissional and 
Educação de pessoa com 

deficiência intelectual 

REDALYC:10 

BVS Psi/ SCIELO: 0 

CAPES: 0 

SCIELO.org: 0 

Busca 2-  Docentes and 
Competência Profissional and 

Deficiência Intelectual 

REDALYC: 181 

BVS Psi/ Scielo: 0 

CAPES: 0 

SCIELO.org: 0 
 

Busca 3-  Docentes and 
Aprendizagem and Educação 

de pessoa com deficiência 

intelectual 

REDALYC: 102 

BVS Psi/ Scielo: 0 

CAPES: 5 

SCIELO.org: 0 

Busca 2-  Docentes and 

Competência Profissional and 

Deficiência Intelectual 

REDALYC: 335 

BVS Psi/ Scielo: 3 

CAPES: 42 

SCIELO.org: 3 

 
Total de artigos encontrados após associações: 

681 

 
Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 

e seleção para leitura integral dos artigos:  17 
 

 
Selecionados para a  

Revisão 

Integrativa:  12 
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Diante da amostragem de busca, foi realizada a leitura na íntegra dos estudos, avaliando 

quais atendiam aos critérios para inclusão e aplicando o descarte para os estudos que se 

repetiam. O resultado final foi constituído por 12 (doze) estudos.  

Partiu-se então para a terceira e quarta etapa, coleta de dados e análise crítica dos 

estudos incluídos. Para facilitar a extração dos dados coletados, foi construído um quadro, onde 

foram sistematizados os seguintes dados relevantes: autores, ano identificação do estudo; 

objetivos do estudo; tipo de pesquisa; principais resultados; e conclusão, conforme 

demonstrado a seguir:  

 

Quadro 5 - Quadro de sistematização dos resultados da revisão integrativa 

Autores/ Ano de 

Publicação  

(Redalyc) 

Tipo de 

Estudo e 

Amostra 

Objetivos Principais Resultados 

1 - BAZON, 
F.V.M.; 

FURLAN, E.G.M.; 

FARIA, P.C.;  

LOZANO, D.; 

GOMES, C. 

 

2018 

 

 

Artigo 

original; 

abordagem 

quantitativa e 

qualitativa. 

Analisar a formação e as práticas de 
docentes universitários, atuantes em 

cursos de licenciatura, no que se 

refere aos pressupostos inclusivos. 

Ao lado da falta de preparo dos 
docentes, a falta de apoio institucional 

e de recursos traz um problema sério 

para a educação inclusiva. 

Justificativas como falta de formação, 

condições precárias e falta de apoio 

institucional – apesar de 

representarem muitas realidades 

encontradas nas escolas e 

universidades – não podem mais, ou 

pelo menos não devem, ser usadas de 

forma a favorecer a exclusão ou a 
inclusão marginal de nenhum aluno. 

O papel do professor torna-se, então, 

essencial nesse processo. E, pensando 

nos formadores de professores, a 

situação é ainda mais importante, pois 

tais profissionais estarão formando os 

futuros professores que poderão 

favorecer ou não a efetivação da 

inclusão na educação básica. 

 

► Competência necessária 

identificada: Formação contínua 

2 - VIEIRA, A.B.;  
RAMOS, I.O.;  

SIMÕES, R.D.  

 

2018 

Artigo 

original 

 

Analisar as contribuições da 
pesquisa em seus saberes-fazeres; e 

realizar entrevistas 

semiestruturadas com os 

profissionais da escola visando a 

tensionar os desafios presentes na 

relação entre currículo e educação 

especial. 

 O sentimento de não se saber o que 
ensinar aos alunos vem se 

configurando como uma preocupação 

recorrente nos discursos de muitos 

professores que, muitas vezes, não se 

sentem capazes de mediar a 

aprendizagem de estudantes que 

fogem ao padrão historicamente 

valorado pela escola. 

Os processos de formação de 

professores precisam promover 

diálogos entre as teorias da educação 
com as tensões presentes nas escolas, 

assumindo os profissionais da 

educação como sujeitos de 
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conhecimento e professores 

pesquisadores. 

Outra situação que pode potencializar 

esse sentimento de não saber o que 

ensinar aos alunos se reporta à 

concepção de currículo ainda vigente 

na escola que relaciona a apropriação 

do conhecimento com o cumprimento 

de atividades escolares ou com a 

obtenção de resultados na avaliação 
de rendimento escolar para o aluno 

passar de ano, sem manter, 

necessariamente, um diálogo mais 

profícuo entre o impacto do 

conhecimento no desenvolvimento do 

estudante. Essa concepção coloca-se 

como uma análise a ser mediada nos 

processos de formação inicial e 

continuada de professores para que 

esses sujeitos busquem sustentação 

em novas possibilidades de ensino-

aprendizagem. 
Uma estratégia que se desenha para a 

superação desse quadro vem sendo a 

busca por conhecimentos que 

dialoguem com as trajetórias dos 

alunos, permitindo ao professor 

lançar novos olhares sobre os 

currículos escolares para refletir se os 

mesmos precisam ser adaptados, 

flexibilizados, adequados ou, caso 

contrário, constituídos e praticados de 

forma a levar o estudante a criar uma 
relação com o conhecimento para 

conhecer a si, os outros e a sociedade 

da qual faz parte. 

 

► Competência necessária 

identificada: 

 Formação contínua (currículo e 

aprendizagem). 

Autores/Ano de 

Publicação 

CAPES 

Tipo de 

Estudo e 

Amostra 

Objetivos Principais Resultados 

 

3- MAMCASZ-

VIGINHESKI, 
L.V. 

2017 

Tese de 

Doutorado; 

abordagem 
qualitativa; 

pesquisa-ação. 

Verificar as contribuições do 

soroban para a aprendizagem do 

conteúdo Números e Operações e o 
desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores em 

estudantes com deficiência 

intelectual. 

O desenvolvimento da produção 

técnica Soroban Dourado teve grande 

importância no processo de 
apropriação do conteúdo estudado, 

visto que contribuiu para que 

houvesse o entendimento dos 

estudantes que participaram da 

pesquisa sobre a compreensão da 

estrutura do soroban. 

A mediação no processo de ensino e 

de aprendizagem deu-se por meio da 

linguagem, intervindo nas ações dos 

estudantes sobre os objetos, nos 

questionamentos que promoveram o 
pensamento sobre suas ações e o seu 

resultado. Dessa forma, evidenciamos 

a importância do professor 
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pesquisador como mediador do 

processo, criando e consolidando 

sucessivas zonas de desenvolvimento 

proximal. 

A mediação, por meio da qual os 

estudantes foram oportunizados a 

fazer uso da linguagem verbal.  

A oportunidade que os estudantes 

tiveram de expressarem o seu 

pensamento contribui para a 
superação do sentimento de 

inferioridade, gerado em função do 

tratamento social a que foram 

submetidos historicamente. 

O estudo constatou ser relevante a 

promoção de formação continuada 

para os professores, possibilitando 

momentos de reflexão sobre sua 

prática pedagógica, acesso a novos 

conhecimentos, compartilhamento 

das experiências, de modo a contribuir 

para melhorias na qualidade da prática 
docente ofertada aos estudantes. 

► Competência identificada:  

- Organizar e dirigir situações de 

aprendizagens: envolver os alunos 

em atividades de pesquisa, em 

projetos de conhecimento 

- Formação continuada 

 

4- ORTIZ, K.T. 

2019 

 

Dissertação 

de 

Mestrado; 

pesquisa-

intervenção. 

Planejar e implementar uma 

proposta de trabalho colaborativo 

entre os discentes, no contexto da 

Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), avaliando as possibilidades 
e os limites na aprendizagem das 

equações de primeiro grau, pelos 

alunos com deficiência intelectual 

(DI), na sala de aula regular. 

Mediação 

Organizou um processo de 

aprendizagem de equações do 

primeiro grau, por meio do diálogo e 

da mediação, para a resolução de 
problemas. 

Propor possibilidades de 

aprendizagem através do trabalho 

colaborativo, sendo este um 

princípio de ensino através da 

resolução de situações problemas, 

usando o recurso da mediação e 

diálogo entre os discentes. 

Criar espaço para repensar sua 

prática docente, a fim de ocasionar a 

coletividade, como um fator essencial, 

no desenvolvimento da aprendizagem 
de todos os educandos. 

Para tornar a aprendizagem 

cooperativa há a necessidade de levar 

em consideração cinco elementos: 

“interdependência positiva, 

responsabilização individual, 

interação promotora, habilidades 

sociais e processamento de grupo”. 

Quando não houve mediação docente 

houve pouca interação entre os 

sujeitos, e dificultou a aprendizagem. 
Saber planejar de forma intencional a 

fim de potencializar os processos de 

ensino e aprendizagem  
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Fazer o exercício de repensar sua 

prática docente, planejando com 

intencionalidade pedagógica para 

intensificar a capacidade que o aluno 

tem de aprender na coletividade 

 

► Competências identificadas:  

- Organizar e dirigir situações de 

aprendizagens: Construir e planejar 

dispositivos e sequências didáticas; 
envolver os alunos em atividades de 

pesquisa, em projetos de 

conhecimento/ 

- Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação: 

Desenvolver a cooperação e certas 

formas simples de ensino mútuo 

- Formação (acolhimento, escuta) 

5- BEZERRA, Q. 

A. 

2018 

 

Dissertação 

de 

Mestrado; 

abordagem 

qualitativa, de 
natureza 

exploratória; 

estudo de 

caso. 

Analisar como profissionais 

docentes e técnico-administrativos 

em educação desenvolvem práticas 

que viabilizem a escolarização de 

estudante com deficiência 
intelectual em curso técnico 

integrado ao ensino médio. 

Propiciar momentos de formação 

dos profissionais, tanto em relação às 

políticas institucionais, quanto a 

temáticas específicas relacionadas à 

inclusão, de forma que a inclusão 
possa ser realmente institucionalizada 

e não apenas resultado do ativismo de 

alguns servidores. 

A busca por estratégias que 

permitam a inclusão do estudante 

com deficiência intelectual e 

viabilize a sua aprendizagem, dentre 

as quais a possibilidade de 

desenvolvimento de trabalhos 

colaborativos, a organização de 

atendimentos no contraturno pelos 
professores do ensino regular e 

profissionais técnicos-administrativos 

em educação, e a mediação da 

aprendizagem a partir do olhar para as 

singularidades e potenciais de um 

estudante com deficiência intelectual. 

É necessário um grande 

envolvimento de todos os 

profissionais para garantir que as 

políticas sejam efetivas  

 

► Competências identificadas: 

- Organizar e dirigir situações de 

aprendizagens: envolver os alunos 

em atividades de pesquisa, em 

projetos de conhecimento. 

Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

(Mediação) 

- Formação 

- Trabalhar em equipe 

 

6- LINS, G.S. 

2019 
 

Dissertação 

de Mestrado; 

abordagem 
qualitativa; 

observação 

participante. 

Analisar a realidade do 

atendimento educacional para 

alunos com DI, em uma Sala de 
Recursos Multifuncional, de uma 

Escola do Ensino Fundamental. 

 

Utilizar materiais diferenciados, 

oportunizando de forma mais próxima 
da realidade do aluno, sendo 

exemplificado por meio de situações, 

esquemas, figuras e contextos que 



32 

 

permitam ao aluno observar sua 

relevância na vida cotidiana e 

tornando-o parte da construção do 

conhecimento; 

Manter o ensino centrado nas 

necessidades e potencialidades 

individuais do aluno 

 

É preciso oferecer meios para que a 

escola também se torne inclusiva, 
não bastando apenas cobrá-la de suas 

obrigações estabelecidas pela 

legislação e por órgãos reguladores do 

trabalho educativo. É necessário o 

planejamento antecipado de ações 

no aspecto escolar que ajam em 

conjunto, muito diferente do que se 

vê agora, configurado por ações 

individuais, cheias de grandes 

intenções, mas com propósitos 

desordenados, que colaboram para a 

identificação tardia dos alunos que 
necessitam de um atendimento 

especializado, atrasando a elaboração 

de condutas educativas em sala de 

aula regular que favoreçam a 

aprendizagem do aluno. Essa 

identificação também é 

responsabilidade da família e da 

sociedade 

 

► Competências identificadas: 

- Organizar e dirigir situações de 

aprendizagens: 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

(Mediação) 

- Trabalho em equipe 

 

7- TASSINARI, 

A.M. 

2019 

Tese de 

Doutorado; 

abordagem 

qualitativa; 

pesquisa-ação. 

 

Analisar a formação e atuação do 

professor da Educação de Jovens e 

Adultos junto aos alunos com 

deficiência intelectual. 

O estudo analisou as práticas 

pedagógicas em conjunto com sete 

professores do segundo ciclo do 

ensino fundamental da EJA que 

atuavam com alunos com deficiência 

intelectual, em uma escola pública 
municipal. 

É imprescindível aprimorar o 

conhecimento do modo como podem 

ser desenvolvidas as práticas de 

ensino, pois estas ainda estão 

conformadas a uma prática 

tradicional, pautadas por aulas 

expositivas, deixando transparecer 

práticas inadequadas à inclusão, 

tais como: formação precária, baixa 

expectativa acadêmica, ênfase 

curricular em atividades pouco 

significativas, falta de apoio e 

suporte especializado. 
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Os estudos evidenciaram as 

contribuições do processo 

formativo para a reflexão da 

atuação docente, ilustrando as 

principais considerações reveladas 

por esta pesquisa. A fim de que os 

professores possam atender as 

demandas de trabalho junto aos 

alunos com deficiência intelectual, a 

questão da formação foi discutida 

como ponto central para o 

desenvolvimento de sua atuação. 

 

► Competências identificadas: 

- Formação contínua 

8- ROCHA, S.C.P.  

2017 

Dissertação 

de 

Mestrado; 

pesquisa 

qualitativa. 

Analisar as narrativas de seis 

professores da rede pública de 

ensino do Distrito Federal sobre o 

processo de inclusão dos alunos 

com deficiência intelectual. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- As entrevistas das professoras 

apontaram que é importante, no 

contexto escolar inclusivo, ocorrer 

uma relação aluno-professor que 

promova um ensino-aprendizado 

de qualidade e adequado às 

necessidades do aluno com 

deficiência intelectual, colaborando 

com a sua participação e interação, 

promovendo confiança na 

realização das atividades. 

- É muito importante que o professor 

tenha acesso aos cursos de formação 

continuada para que sua ação 

pedagógica esteja em consonância 

com práticas não engessadas e 

desgastadas. 

- As educadoras apontam que há a 

necessidade de transformações de 

base que promovam e desenvolvam 

a inclusão em aspectos estruturais 

do ambiente escolar e de formação 

docente desde a graduação. 

► Competências Identificadas: 

- Organizar e dirigir situações de 

aprendizagens: 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

- Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

(Mediação) 

- Formação 

9- MEDEIROS, S. 

A. 

2019 

 

Dissertação 

de 

Mestrado; 

Estudo 

exploratório. 

Apresentar estratégias para 

inserção didático/pedagógicas das 

tecnologias assistivas, através de 

um e-book, destinado aos 

educadores que atuam nas salas de 

recursos multifuncionais, como um 

meio para consolidação e 

ampliação das aprendizagens que 

ocorrem no espaço escolar. 

Nos relatos dos professores a 

Tecnologia é utilizada por eles nos 

atendimentos do AEE, porém de uma 

forma bastante incipiente, dada a 

ausência de formação específica 

nesta área. 

O estudo evidenciou a necessidade 

de formação para as atividades 

realizadas no AEE.  

Como intervenção da pesquisa, foi 

construído materiais a partir da 

união das concepções 

teórica/prática e oferta de recursos 

subsidiários a aprendizagem, como 
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vídeos, links de textos eles garantiram 

a confiabilidade do que estava posto 

no e-book. 

 

► Competências Identificadas: 

- Uso de tecnologia 

- Formação 

10- NETO, A.C. 

2019 

 

Tese de 

Doutorado; 

abordagem 

qualitativa; 
pesquisa-ação. 

 

Analisar na voz dos professores do 

ensino fundamental II e médio a 

existência ou não de adaptações 

curriculares para alunos com 
deficiência intelectual nas salas de 

aula do ensino regular. 

A pesquisa revelou o potencial das 

ações de formação continuada nos 

espaços coletivos, no que tange a 

compreensão das demandas que 
envolvem a educação especial, dentre 

as quais, o olhar em que aspectos 

sociais preponderam sobre os 

aspectos biológicos da deficiência. 

Os dados obtidos revelaram a 

necessidade de se ampliar o debate 

sobre a formação continuada 

relacionada aos temas que 

envolvem a inclusão, a educação 

especial, adaptação curricular, 

assim como a participação mais 

efetiva do aluno com deficiência 

intelectual nos bancos escolares. 

 

► Competências Identificadas: 

- Formação 

11- HONNEF, C. 

2018 

 

Tese de 

Doutorado; 

pesquisa do 

tipo 

intervenção 

pedagógica. 

Analisar os limites e possibilidades 

do Trabalho Docente Articulado e 

quais suas implicações para os 

alunos com deficiência intelectual e 

para o trabalho das pessoas nela 

envolvidas, como professores, 

equipe direta da escola e, 

acadêmicas do curso de educação 
especial colaboradoras. 

Os estudos apontaram a importância 

do Trabalho Docente Articulado, 

indicando o envolvimento das ações 

pedagógicas, não sendo somente do 

professor da educação especial, a 

responsabilidade em compartilhar, e 

articular o trabalho docente com 

estudantes com deficiência. Para isso 
é importante o estabelecimento de 

uma comunicação dialógica, 

favorecendo tanto a formação 

docente, quanto o processo de 

pensar sobre a prática, o contexto de 

aprendizagem e o desenvolvimento 

dos alunos com deficiência. 

 

► Competências Identificadas: 

- Trabalho em equipe 

- Formação 

 

12- FREITAS, J.S. 
2018 

 

Dissertação 

de 

Mestrado; 

abordagem 

qualitativa; 

estudo de 

caso. 

 

Investigar como se tem dado o 

processo de inclusão de alunos com 
Síndrome de Down (SD) no ensino 

da Geografia nos anos finais do 

Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, a partir da caracterização 

das percepções e práticas de 

professores de Geografia que tem 

alunos com SD em suas salas de 

aula. 

O estudo evidenciou que saber 

organizar práticas metodológicas 

que visem dialogar o conhecimento 

científico a partir dos espaços 

vividos pelos alunos podem ser 

favoráveis para aprendizagem de 

alunos com necessidades educativas 

especiais, bem como as metodologias 

ativas que visem a autonomia do 

aluno no processo de aprendizagem, 

modificando o arranjo físico da sala, 

favorecendo a aprendizagem 

colaborativa, possibilitando o diálogo, 
o afeto e construção coletiva do saber. 
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As limitações das formações iniciais 

dificultam a atuação, não dando 

subsídio mínimo para de conceitos 

básicos a respeito da inclusão, assim 

como as formações continuadas e em 

serviço, são realizadas de forma 

dissociada da prática docente, não 

dando possibilidades de se dialogar 

com as dificuldades práticas, com 

discussões e propostas para possíveis 
soluções. 

 

► Competências Identificadas: 

-Formação  

Organizar e dirigir situações de 

aprendizagens: 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

(Mediação) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Vale ressaltar que, para sistematizar as competências identificadas de acordo com as 

categorias, buscou-se sinalizar na cor verde as competências da categoria 1 (um), e na cor azul, 

as competências da categoria 2 (dois).  

A partir dos resultados encontrados, os estudos foram agrupados, sendo organizados em dois 

eixos temáticos: os artigos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 relatam sobre os fatores relacionados à 

importância da formação do professor para o processo ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência, intitulado como “Saber construir processos de formação docente em serviço: alerta 

ao trabalho em equipe e urgência na educação inclusiva”. Já os artigos 3,4,5,6,8,9,12 

evidenciam as competências na prática docente e o progresso dos alunos, recebendo o título: 

“Competências docentes: procedimentos adequados, possibilidades para a progressão na 

aprendizagem”. 

Importante ressaltar que nos resumos e conclusões de todos os trabalhos avaliados não 

havia em destaque os termos: “competências docentes”. Para identificá-las, foi necessário 

avaliar os principais resultados, a partir da ótica dos estudos de Perrenoud (2000), tendo em 

vista que este é um dos teóricos que fundamentam o presente estudo. 

 Assim, chegou-se à quinta e à sexta etapa, partindo para a construção da discussão 

dos resultados e para a apresentação da revisão integrativa, de acordo os eixos temáticos 

encontrados, como apresenta-se a seguir: Saber construir processos de formação docente 

em serviço: alerta ao trabalho em equipe e urgência na educação inclusiva. 
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Para iniciar esta categoria, apresenta-se o primeiro estudo, que aponta para a 

importância da formação docente, afirmando que é necessário que o professor tenha acesso aos 

cursos de formação continuada para que sua ação pedagógica esteja em consonância com 

práticas não engessadas e desgastadas. Os participantes do referido estudo, apontaram ainda 

que há a necessidade de transformações de base que promovam e desenvolvam a inclusão em 

aspectos estruturais do ambiente escolar e de formação docente desde a graduação (ROCHA, 

2017). 

Para Bazon et al. (2018), a falta de apoio institucional e de recursos acarreta um sério 

problema para a educação inclusiva. No entanto, as justificativas para a falta de formação, as 

condições de trabalho e a falta de suporte institucional, não devem ser usadas para que a 

exclusão permaneça ou ocorra nas instituições de ensino. Assim, a atitude do professor, torna-

se crucial nesse processo, em criar ou buscar caminhos para o conhecimento. E, tendo em vista 

que a pesquisa foi realizada com os formadores de professores, a situação é ainda mais 

importante, pois tais profissionais estarão formando os futuros professores que favorecerão ou 

não a efetivação da inclusão na educação básica. 

Outra situação que pode potencializar as dificuldades de inclusão é esse sentimento de 

não saber o que ensinar aos alunos com deficiência, e essa limitação coloca-se como uma 

análise a ser mediada nos processos de formação inicial e continuada de professores, para que 

busquem sustentação em novas possibilidades de ensino-aprendizagem. É preciso saber buscar 

por conhecimentos que dialoguem com as trajetórias dos alunos, permitindo que o professor 

lance novos olhares sobre os currículos escolares, para refletir se os mesmos atendem às 

necessidades dos alunos, sendo adaptados, flexibilizados, adequados ou, caso contrário, 

constituídos e praticados de forma a levar o estudante a criar uma relação com o conhecimento 

para conhecer a si, os outros e a sociedade da qual faz parte (VIEIRA; RAMOS; SIMÕES, 

2018).  

Nesse contexto, Ortiz (2019) afirma que é necessário criar espaços para repensar a 

prática docente, a fim de ocasionar a coletividade, como um fator essencial, no desenvolvimento 

da aprendizagem de todos os educandos. O estudo mostra que ao repensar sobre a prática, o 

professor poderá planejar com intencionalidade pedagógica para intensificar a capacidade que 

o aluno tem de aprender na coletividade. 

Mamcasz-Viginheski (2017) aponta que seu estudo constatou ser relevante a promoção 

de formação continuada para os professores, possibilitando momentos de reflexão sobre sua 

prática pedagógica, acesso a novos conhecimentos, compartilhamento das experiências, de 

modo a contribuir para melhorias na qualidade da prática docente ofertada aos estudantes. 
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Outro estudo evidencia que propiciar momentos de formação dos profissionais, tanto 

em relação às políticas institucionais, quanto a temáticas específicas relacionadas à inclusão, é 

de extrema relevância, de forma que a inclusão possa ser realmente vivida na instituição de 

ensino e não apenas resultado do ativismo de alguns servidores. O autor afirma que é necessário 

um grande envolvimento de todos os profissionais para garantir que as políticas sejam 

efetivadas (BEZERRA, 2018). 

Tassinari (2019) analisou as práticas pedagógicas dos professores do segundo ciclo do 

ensino fundamental da EJA que atuavam com alunos com deficiência intelectual, e verificou 

que é imprescindível aprimorar o conhecimento do modo como podem ser desenvolvidas as 

práticas de ensino, pois estas ainda estão executando uma prática tradicional, pautadas por aulas 

expositivas, deixando transparecer práticas inadequadas à inclusão e conformadas com esta 

prática.  

A autora supracitada verificou alguns aspectos que evidenciam a prática do professor: 

formação precária, baixa expectativa acadêmica, ênfase curricular em atividades pouco 

significativas, falta de apoio e suporte especializado. No entanto, ao realizar a pesquisa, de 

forma interventiva, os estudos evidenciaram as contribuições do processo formativo para a 

reflexão da atuação docente, concluindo que para atender as demandas de trabalho junto aos 

alunos com deficiência intelectual, a questão da formação foi discutida como ponto central para 

o desenvolvimento de sua atuação. 

Medeiros (2019), ao realizar o seu estudo, evidenciou que havia a necessidade de 

formação para as atividades realizadas no Atendimento Educacional Especializado (AEE), e 

após o levantamento das necessidades, como intervenção da pesquisa, foram construídos 

materiais a partir da união das concepções teórica/prática e oferta de recursos subsidiários a 

aprendizagem, como vídeos, links de textos, que garantiram a confiabilidade do que estava 

posto no e-book, demonstrando que processos que possam trazer o conhecimento para o 

professor, a partir da teoria e prática, facilita o trabalho docente com estudantes com 

deficiências.  

Neto (2019) revelou o potencial das ações de formação continuada nos espaços 

coletivos, promovendo a compreensão das demandas que envolvem a educação especial, dentre 

as quais, o olhar que aspectos sociais se sobrepõem aos aspectos biológicos da pessoa com 

deficiência. Os dados obtidos revelaram a necessidade de se ampliar a discussão sobre a 

formação continuada relacionada aos temas que envolvem a inclusão, adaptação curricular, 

assim como a participação mais efetiva do estudante com deficiência intelectual nos processos 

escolares. É preciso ouvi-los para compreender como intervir. 



38 

 

Ratificando a importância do trabalho coletivo, Honnef (2018) aponta a necessidade do 

Trabalho Docente Articulado (TDC), indicando que o envolvimento das ações pedagógicas, 

não deve ser somente do professor da educação especial, mas a responsabilidade deve ser 

compartilhada e articulada ao trabalho dos demais professores. Para isso, é necessário o 

estabelecimento de uma comunicação dialógica, favorecendo tanto a formação docente, quanto 

o processo de pensar sobre a prática, o contexto de aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos com deficiência.  

De acordo com Freitas (2018), as limitações das formações iniciais dificultam a atuação, 

não dando subsídio mínimo para conceitos básicos a respeito da inclusão, assim como as 

formações continuadas e em serviço, são realizadas de forma dissociada da prática docente, não 

dando possibilidades de se dialogar com as dificuldades práticas cotidianas, com discussões e 

propostas para possíveis soluções. 

O estudo de Lins (2019) fala da necessidade do planejamento antecipado, de ações no 

aspecto escolar que ajam em conjunto. Muito diferente do que se vê agora, configurado por 

ações individuais, com grandes intenções, mas com propósitos desordenados, que colaboram 

para a identificação tardia dos alunos que necessitam de um atendimento especializado, 

atrasando a elaboração de condutas educativas em sala de aula regular que favoreçam a 

aprendizagem do aluno.  

De modo a discutir esta categoria, ressalta-se os estudos de Perrenoud (2000) quando 

este aponta as dez competências necessárias ao professor, e em destaque aponta-se aqui duas 

delas, umas vez que foram as que surgiram nos estudos de forma latente: “administrar sua 

própria formação contínua e trabalhar em equipe” 

O autor supracitado afirma na composição das dez competências, que existe um 

conjunto de competências específicas, e em destaque na “Formação contínua” encontram-se as 

competências específicas: “estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa 

pessoal de formação contínua”; e “negociar um projeto de formação comum com os colegas”, 

é o que se mostra urgente nos resultados dos estudos demonstrados nesta revisão. 

Saber trabalhar em equipe é a segunda competência que fica evidente, como já citado, 

mas destaca-se aqui o que Perrenoud (2000), descreve como competências específicas: 

“Elaborar um projeto em equipe, representações comuns e enfrentar e analisar em conjunto 

situações complexas.” Desse modo, é importante que professores não se acomodem na prática 

que estão desenvolvendo. Prática essa, que muitas das vezes, os resultados são insatisfatórios. 

E é urgente que os professores se inquietem e se perguntem: o que estou ensinando? Como 

estou ensinando? E o que eles estão aprendendo? 
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Desse modo, os estudos revelam a urgência na formação, o alerta para a necessidade do 

trabalho em equipe, com vistas a necessidade de práticas mais acolhedoras, mais satisfatórias 

para os alunos com deficiência intelectual. 

 

Competências docentes: procedimentos adequados, possibilidades para a progressão na 

aprendizagem 

 

Nesta categoria, apresentam-se as competências que foram observadas a partir dos 

resultados de alguns estudos. Mamcasz-Viginheski (2017) menciona a mediação no processo 

de ensino e de aprendizagem como intervenção nas ações dos estudantes com deficiência 

intelectual, promovendo o pensamento sobre suas ações e seus resultados, levando esses alunos 

a expressarem o que sentem e pensam, e a partir daí, a autora identificou que foi possível 

contribui para a superação do sentimento de inferioridade. O estudo demonstrou a importância 

de saber como mediar os processos de ensino, e como envolver os alunos em suas 

aprendizagens, colocando-os no centro do processo. 

De modo a corroborar com o autor supracitado, tem-se os estudos de Ortiz (2019) que 

demonstram um caminho para organizar o processo de aprendizagem de equações do primeiro 

grau, por meio do diálogo e da mediação, para a resolução de problemas. O estudo mostrou que 

foi possível propor possibilidades de aprendizagem através do trabalho colaborativo, sendo este 

um princípio de ensino através da resolução de situações problemas, usando o recurso da 

mediação e diálogo entre os discentes. 

Bezzerra (2018) destaca que evidenciou em seu estudo a existência por parte dos 

professores, pela busca por estratégias que permitam a inclusão do estudante com deficiência 

intelectual e viabilize a sua aprendizagem, dentre as quais, a possibilidade de desenvolvimento 

de trabalhos colaborativos, a organização de atendimentos no contraturno pelos professores do 

ensino regular e profissionais técnicos-administrativos em educação, e a mediação da 

aprendizagem a partir do olhar para as singularidades e potencialidade de um estudante com 

deficiência intelectual. 

Lins (2019) defende a importância do professor saber utilizar materiais diferenciados, 

oportunizando de forma mais próxima da realidade do aluno, sendo exemplificado por meio de 

situações, figuras e contextos que permitam ao aluno observar sua relevância na vida cotidiana 

e tornando-o parte da construção do conhecimento. Afirma, de igual modo, que o ensino deve 

ser mantido, centrado nas necessidades e potencialidades individuais do aluno. E amplia a 
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responsabilidade pelo processo de inclusão, quando diz que é preciso o envolvimento da equipe, 

família e sociedade. 

Rocha (2017) aponta, em seus estudos, que é importante no contexto escolar inclusivo, 

ocorrer uma relação aluno-professor que promova um ensino-aprendizado de qualidade e 

adequado às necessidades do aluno com deficiência intelectual, promovendo assim a sua 

participação e interação, proporcionando a confiança na realização das atividades. 

Um estudo pesquisou a respeito das estratégias para inserção das tecnologias assistivas. 

Nos relatos dos professores, a tecnologia era utilizada por eles nos atendimentos do AEE, porém 

de uma forma bastante incipiente, dada a ausência de formação específica nessa área. Como 

intervenção da pesquisa, foram construídos materiais a partir das concepções teórica/prática 

favorecendo assim o conhecimento do professor a respeito de recursos e procedimentos 

pedagógicos. A pesquisa demonstrou a importância do professor saber utilizar a tecnologia a 

serviço de sua prática (MEDEIROS, 2019). 

Freitas (2018) evidenciou em sua pesquisa que saber organizar práticas metodológicas 

que visem dialogar o conhecimento científico a partir dos espaços vividos pelos alunos, podem 

ser favoráveis para aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais, bem como 

saber utilizar metodologias ativas que visem a autonomia do aluno no processo de 

aprendizagem, modificando o arranjo físico da sala, favorecendo a aprendizagem colaborativa, 

possibilitando o diálogo, o afeto e construção coletiva do saber, são possibilidades para a 

progressão do aluno. 

Retornando aos estudos de Ortiz (2019, p. 81), a autora, inspirada nos estudos de 

Johnson, Johnson e Smith, defende que para tornar a aprendizagem cooperativa há a 

necessidade de levar em consideração cinco elementos: “interdependência positiva, 

responsabilização individual, interação promotora, habilidades sociais e processamento de 

grupo”. Desse modo, a aprendizagem se torna um trabalho mútuo, envolvendo os alunos nas 

atividades de forma colaborativa. 

De modo a discutir esta categoria, permanecendo com os estudos de Perrenoud (2000) 

destaca-se as competências levantadas nos estudos, a saber: organizar e dirigir situações de 

aprendizagens; envolver os alunos em suas aprendizagens; conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação (mediação); utilizar novas tecnologias.  

Desse modo, fica evidente a importância da competência docente em saber organizar, 

dirigir e avaliar as atividades que são construídas com e para os alunos, e oferecer, de acordo 

com as possibilidades, recursos tecnológicos que promovam qualidade no ensino e de vida. 
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Ressalta-se que outras competências específicas baseadas em Perrenoud (2002) foram 

identificadas nos relatos, e para apresentá-las de maneira sistematizada, retomamos as 

competências acima mencionadas, a saber:  

 

- organizar e dirigir situações de aprendizagens:  tem como competências específicas 

identificadas nos estudos desta categoria: ‘Envolver os alunos em atividades de 

pesquisa, em projetos de conhecimento e Construir e planejar dispositivos e sequências 

didáticas’;  

- conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação (mediação): apresentando 

como competência específicas no conteúdo da categoria: ‘Desenvolver a cooperação e 

certas formas simples de ensino mútuo’. 

 

 Desse modo, Perrenoud (1999) defende que quando se apoia no desenvolvimento de 

competências, se desiste de transmitir conhecimento. E para se construir competências, é 

necessário se investir em ‘tempo’, que é parte do tempo necessário para que se tenha um 

conhecimento mais profundo. 

 Diante do exposto, espera-se que as competências necessárias para o exercício da 

profissão docente, não só para os professores que estejam atuando no ensino com estudantes 

com DI, mas para todos os professores, sejam desenvolvidas para garantir uma aprendizagem 

mais significativa, despertando e valorizando o interesse do aluno, e fazendo com que eles 

progridam, não só no nível de atividades acadêmicas, mas para a vida. 

As informações elencadas nesta revisão, revelaram a urgência na formação para atender 

a prática docente, no entanto também não foi possível responder algumas questões: como 

organizar essa formação? Pensando no público jovem e adulto com deficiência intelectual, essa 

formação seria baseada em quais princípios? Que tipo de formação? Para buscar quais 

resultados? A favor de quem? Com base nesses questionamentos, a presente tese se torna 

crucial, na compreensão do pensamento reflexivo do professor, o desenvolvimento de 

competências e o ofício do docente com o público jovem e adulto com DI. 

 Desse modo, o presente projeto de tese tem como propósito, apontar a emergência em 

se buscar novas formas de atuação voltadas para estudantes jovens e adultos com deficiência 

intelectual. Vale ressaltar que, articulando o referido projeto com a Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde, na subagenda de número 9, referente a saúde dos 
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portadores de necessidades especiais6, no tema de pesquisa 9.1.2, é levantada a temática do 

preconceito, cidadania e direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. No mesmo 

sentido, o item 9.2.14 “diz respeito aos efeitos dos fatores ambientais na saúde e qualidade 

de vida dos portadores de necessidades especiais”. Destaca-se também o item 9.4.1, que fala 

sobre “técnicas de sensibilização e qualificação de recursos humanos para assistência aos 

portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 2008, p. 28-29).   

 Assim, evidencia-se aqui a importância de tais temas da Agenda Nacional, 

supracitados, salientando o termo “qualidade de vida”, considerado como a integralidade do 

cuidado à pessoa com deficiência, quando percebesse necessária a intersetorialidade dos 

diferentes serviços, com ênfase na educação, saúde e assistência, como áreas primordiais nesse 

processo. A Agenda Nacional também aponta para a sensibilização e qualificação dos recursos 

humanos para assistência às pessoas com deficiências, o que se enquadra na necessidade de 

investimento na formação inicial e no processo de formação em serviço dos docentes.  

 A pesquisa foi organizada em cinco capítulos, de modo que, primeiramente, foram 

apresentadas as considerações iniciais, os objetivos da pesquisa e o estado da arte, com a 

composição da revisão integrativa. Em seguida, o primeiro capítulo aborda o referencial 

conceitual, apresentando as leis, portarias e decretos na construção de políticas públicas no 

Brasil, no que tange à formação docente. Outra temática tratada neste capítulo diz respeito às 

concepções da deficiência intelectual ao longo da história. O segundo capítulo apresenta os 

teóricos que fundamentam o presente estudo, Paulo Freire e Philippe Perrenoud. O terceiro 

capítulo contempla o percurso metodológico do presente estudo, com o delineamento do 

estudo, procedimentos éticos, cenário da pesquisa, participantes da pesquisa, procedimentos 

de coleta e análise dos dados. No quarto capítulo, apresentamos e discutimos os resultados 

da pesquisa, que foram divididos em duas etapas, sendo a primeira a análise documental e a 

segunda a análise das entrevistas, de forma sistematizada e dividida por categorias. O quinto 

capítulo contempla a proposta de um produto para o cenário do referente estudo. No sexto 

capítulo, são abordados os impactos da pandemia na prática docente, durante esse processo da 

pesquisa; por fim, apresenta-se a conclusão. 

 

 

 

 
6Os termos utilizados no Brasil em relação às pessoas com deficiência, modificam-se ao longo da história. O termo 

“portadores de necessidades especiais”, não é mais utilizado. Atualmente, o termo correto é “pessoa com 

deficiência”, como observado em legislação mais recente como a Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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Capítulo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL CONCEITUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 

necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 

permanente movimento de busca.  

(FREIRE, 2011, p. 57) 
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1.1 Formação docente: concepções a partir da política 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir o surgimento de leis, portarias e decretos na 

construção de políticas públicas no Brasil, evidenciando o olhar para a formação docente no 

processo de acolhimento e atuação com as pessoas com deficiências. 

É oportuno evidenciar como foram construídas as orientações e determinações, com 

base nas leis e portarias a respeito da atuação e formação do professor. Assim, percorrendo o 

caminho da construção de políticas públicas, em 1973 é lançado o Decreto nº 72.425 de 04 de 

julho de 1973, que cria o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). O CENESP era 

um órgão responsável pela definição de metas governamentais na área de educação especial. 

Em seu artigo 1, é apontada a finalidade de sua criação, com o objetivo de promover, em todo 

o território nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos excepcionais7.  

 Após quinze anos, apresentam-se então as considerações para este público nas 

orientações da Constituição Federal (1988), apontando a necessidade do Atendimento 

Educacional Especializado, como determina o artigo 208: 

  

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

(EC no 14/96, EC no 53/2006 e EC no 59/2009) I–educação básica 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; II–

progressiva universalização do ensino médio gratuito; III–atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino [...] (BRASIL, 1988, p. 123,124).   

 

Nesse mesmo contexto, a Constituição, em seu artigo 214, direciona a importância da 

construção do Plano Nacional de Educação, visando articular o sistema nacional de educação, 

em regime de colaboração, no sentido de definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias, 

assegurando assim a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas 

e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos de diferentes esferas 

federativas que promovam: 

 

I – erradicação do analfabetismo; II – universalização do atendimento escolar; III –

melhoria da qualidade do ensino; IV – formação para o trabalho; V–promoção 

humanística, científica e tecnológica do País; VI – estabelecimento de meta de 

 
7Novamente, destaca-se que “Portadores de Necessidades Especiais” era o termo utilizado anteriormente. 

Atualmente, o termo correto é “pessoa com deficiência”, como observado em legislação mais recente, como a Lei 

13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Desse 

modo, nos textos desta tese, em que surgir novamente o termo antigo, considera-se “Pessoa com Deficiência”. 
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aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno 

bruto. (BRASIL, 1988, p. 125, 126). 

 

Em 1994, é lançada a Portaria nº 1.793, que, considerando a necessidade de 

complementar os currículos dos professores que atuam com portadores de necessidades 

especiais, “recomenda a inclusão da disciplina, aspectos éticos-políticos educacionais da 

normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais prioritariamente, nos 

cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas” (BRASIL, 1994). A portaria faz 

outras recomendações importantes no âmbito da formação dos docentes para atender a 

Educação Especial, como retrata a seguir: 

 

Art. 2º. Recomendar a inclusão de conteúdos relativos aos aspectos–Ético–Políticos– 

Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades 

Especiais nos cursos do grupo de Ciência da Saúde (Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Terapia 

Ocupacional), no Curso de Serviço Social e nos demais cursos superiores, de acordo 

com as suas especificidades. Art. 3º. Recomendar a manutenção e expansão de estudos 

adicionais, cursos de graduação e de especialização já organizados para as diversas 

áreas da Educação Especial. (BRASIL, 1994). 

 

Percorrendo os aspectos legais, temos ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDBEB 9394/96) aprovada em 20 de Dezembro de 1996, que teve como objetivo 

iniciar um processo de mudanças em todos os níveis da educação, reorganizando-os em 

educação básica – que abarca a educação infantil e ensino fundamental – ensino médio e ensino 

superior. No capítulo destinado à formação de professores, apresentam-se os fundamentos 

metodológicos, os tipos e as modalidades de ensino, assim como as instituições responsáveis 

pelos cursos de formação inicial dos professores. Também, no artigo 13, a LDB estabelece as 

responsabilidades dos professores, independentemente da etapa escolar em que lecionam.  

Ainda destacando a LDB, é importante ressaltar seu artigo 59 da mesma, que reafirma 

a importância de se formar professores especializados para atender pessoas com necessidades 

especiais, sob quaisquer modalidades de ensino:  

 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: III - 

professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para 

a integração (considera-se, inclusão na atual política) desses educandos nas classes 

comuns. 

 

Em 2000, é elaborada a Proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da 

Educação Básica em Cursos de Nível Superior, que ao relacionar aspectos importantes a 

respeito da formação de professores, assinala as competências que devem ser dominadas como 
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parte de um processo permanente de desenvolvimento profissional, entre as quais se destacam 

aquelas referentes à compreensão do papel social da escola, ao domínio dos conteúdos, à 

interdisciplinaridade, ao conhecimento dos processos de investigação, ao gerenciamento do 

próprio desenvolvimento profissional e ao comprometimento com os valores estéticos, políticos 

e éticos inspiradores da sociedade democrática (BRASIL, 2000). 

Nesse aspecto, merecem destaque as considerações da Proposta de Diretrizes para a 

Formação de Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior. O Ministério da 

Educação trouxe uma análise a respeito dos estudantes jovens e adultos, declarando que, no 

Brasil, um curso de formação de professores precisa ter um direcionamento específico para esse 

público, que ainda demonstra uma necessidade social expressiva. Diversas experiências 

apontam que é preciso pensar as particularidades desses alunos e superar a prática de trabalhar 

com eles da mesma forma que se trabalha com os alunos do ensino fundamental ou médio 

regular.   

Embora sejam as mesmas etapas de escolaridade, os jovens e adultos, por estarem em 

outros estágios de vida, têm experiências, expectativas, condições sociais e psicológicas que os 

distanciam do mundo infantil e adolescente, o que faz com que os docentes que se dedicam a 

esse trabalho devam ser capazes de fazer adaptações e ressignificações dos currículos e das 

práticas de ensino. A concepção de aprendizagem e os princípios metodológicos que orientam 

a prática de ensino podem, e devem, ser comuns. Entretanto, a construção de situações didáticas 

eficazes e significativas requer compreensão do universo, das causas e dos contextos sociais e 

institucionais que configuram a situação de aprendizagem desses alunos, para assim atender às 

demandas deste público ao qual nos referimos (BRASIL, 2000). 

Diante do exposto, as diretrizes mencionadas acima apontam, em sua estrutura, a 

aquisição das competências requeridas ao professor mediante uma ação teórico-prática, no 

sentido de construir um fazer articulado imediatamente com a reflexão e sistematização teórica 

desse fazer, considerar, assim, a aprendizagem por competências e superar a dicotomia teoria-

prática. Da mesma forma, o professor deve ser capaz de organizar múltiplos recursos numa 

mesma situação, entre os quais aqueles construídos a partir da reflexão sobre as questões 

pedagógicas e aqueles que resultam da vida pessoal e profissional, visando responder às 

diferentes demandas das situações que emergem na prática do trabalho (BRASIL, 2000). 

Assim sendo, faz-se necessário elaborar políticas públicas educacionais voltadas para 

práticas mais inclusivas, acomodando a formação de professores aos novos requisitos 

necessários ao processo educacional, definindo habilidades e competências indispensáveis aos 

professores, de acordo com a realidade brasileira (NAUJORKS; NUNES SOBRINHO, 2001). 



47 

 

Outro aspecto importante a ser destacado é a discussão polêmica que surgiu a respeito 

do artigo 87 das Disposições Transitórias (Título IX), em que a LDB instituiu a Década da 

Educação, afirmando no referido artigo que, durante este período, todos os professores da 

educação básica deveriam ser habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 

serviço, em aparente “contradição” com o artigo 62 da LDB, em que este define: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996). 

 

No entanto, o Ministério da Educação (MEC), em 2003, fez uma nota de esclarecimento, 

afirmando que nem o Ministério da Educação, nem a Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação (CEB/CNE) têm competência para dispensar os docentes com formação 

mínima de ensino normal médio de se graduarem em nível superior, apontando que o artigo 62, 

configura que o ensino normal médio é admitido como formação mínima e faz uma distinção a 

respeito do que é permanente e o que é transitório. O artigo 62 faz parte do corpo permanente 

da LDB, enquanto o artigo 87 faz parte do Título IX das Disposições Transitórias. Assim sendo, 

as Disposições Transitórias não se sobrepõem às definições da LDB. Dessa forma, o artigo 62 

revogou o disposto nas Disposições Transitórias, como declara no texto da nota: 

 

[...] Permanente vem do latim permanentes e significa o que fica de modo contínuo, 

persistente, duradouro e de caráter efetivo. Trata-se de um adjetivo que indica um 
“estado de estabilidade”, continuidade e até mesmo de inalterabilidade. Já a noção de 

transitório indica o que dura certo tempo e é passageiro. As disposições transitórias 

possuem um caráter de vigência limitada no tempo e quando esta temporalidade se 

desfaz, em prazo já estipulado, elas se extinguem sem acarretar prejuízo para as 

disposições permanentes que continuam em vigor. (BRASIL, 2003, p. 2). 

 

Ao analisar a manutenção da Formação de Professores legalmente aceita no Ensino 

Médio, avaliam-se prejuízos para os educandos, educadores e toda a sociedade, pois a profissão 

docente precisa dar respostas adequadas e fazer as necessárias intervenções, que envolvem 

situações diversas e singulares do desenvolvimento humano. Assim, justifica-se a formação em 

nível superior como uma das medidas essenciais a serem tomadas para que ocorram mudanças 

educacionais efetivas.  

No entanto, deve-se levar em consideração a heterogeneidade socioeconômica do 

Brasil, em que acabar com o modelo atual de formação de professores, sem organização, 

poderia provocar consequências catastróficas para o sistema educacional, o que faz necessário 

um planejamento adequado para essa possível mudança. No entanto, vale ressaltar que também 
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é necessário que o professor seja formado de maneira a saber mobilizar seus conhecimentos, 

articulando-os com suas competências, mediante ação e reflexão teórico-prática (PLETSCH, 

2009a). 

Em 2008, o Ministério da Educação, a partir do movimento mundial pela inclusão e 

refletindo sobre esse processo como uma ação política, cultural, social e pedagógica, suscitada 

em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos no processo de aprendizagem, sem 

nenhum tipo de discriminação, lança a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, que apresenta em seus objetivos: 

 

Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino 

para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e 

continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de 

educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do 

atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; 
participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, 

nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, p. 14, grifo nosso). 

 

Ainda buscando compreender o processo de construção de leis e portarias que foram 

norteando o processo histórico da Educação Especial, no que diz respeito à formação e atuação 

do professor, é importante citar a Resolução nº 4/ 2009, instituída pelo Ministério da Educação 

a partir do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara da Educação Básica (CEB) que 

estabelece as diretrizes Operacionais do AEE: 

 

Art. 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno 

por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 

eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de 

sua aprendizagem (BRASIL, 2009, p. 1). [...] Art. 12. Para atuação no AEE, o 

professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e 

formação específica para a Educação Especial. (BRASIL, 2009, p. 12). 

 

Especificamente neste estudo, teremos a representatividade dos professores das Classes 

Especiais de DI,  professores de EJA (com aluno incluído no ensino regular), e professores do 

AEE que atendam estudantes jovens e adultos com DI, pois o nosso interesse é a compreensão 

de como se dá a atuação direta, de forma processual, com os estudantes jovens e adultos com 

DI, demonstrando as experiências dessa faixa etária e verificando quais as competências 

necessárias dos docentes para que seus alunos vivam o processo de inclusão com vistas à 

transição da vida escolar para a vida pós-escola. 

Quanto à implementação das Classes Especiais, as Diretrizes Nacionais Curriculares 

para a Educação Especial na Educação Básica (DNEEEB), do MEC, publicadas em 2001, 
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demonstram a possibilidade que as escolas possam criá-las, em caráter extraordinário e 

transitório. O documento descreve a Classe Especial como: 

 

[...] uma sala de aula, em escola de ensino regular, em espaço físico e modulação 

adequada. Nesse tipo de sala, o professor de educação especial utiliza métodos, 

técnicas, procedimentos didáticos e recursos pedagógicos especializados e, quando 

necessário, equipamentos e materiais didáticos específicos, conforme 

série/ciclo/etapa da educação básica, para que o aluno tenho acesso ao currículo da 

base comum. (BRASIL, 2001, p. 53). 
 

Embora já tenha sido citado anteriormente o Plano Nacional de Educação – PNE (2014), 

retornamos a este com o objetivo de delinear o percurso da construção de sua política, que 

apresenta em suas diretrizes: 

 

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - 

superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 

e na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade 

da educação; V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio da 

gestão democrática da educação pública; VII - promoção humanística, científica, 

cultural e tecnológica do País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX - 

valorização dos (as) profissionais da educação; X - promoção dos princípios do 
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

(BRASIL, 2014, p. 1, grifo nosso). 

 

Conforme citado acima, é importante trazer a reflexão a respeito de alguns tópicos que 

constam nas diretrizes do PNE (2014), pois quando este se refere à “superação das 

desigualdades educacionais, enfatizando a promoção da cidadania e propondo a erradicação de 

TODAS as formas de discriminação”, pode-se compreender a afirmação como um reforço da 

proposta da inclusão das pessoas com deficiências. Ainda analisando os termos, as diretrizes 

também apontam a importância da formação para o trabalho e para a cidadania, como garantia 

de direitos. Além disso, o PNE estabelece, também, a importância de investimento em recursos 

que assegurem o atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade, destaca-se aqui o investimento nas formações continuadas ou em serviço dos 

docentes.  

Assim, chegamos em 2015, ano em que é Instituída a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, que em seu artigo 27 aponta que: 

 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 
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físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. 

 

Ainda citando a Lei Brasileira de Inclusão, a mesma apresenta, em seu artigo 28, a 

incumbência do poder público de assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar um “[...] sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, 

bem como o aprendizado ao longo de toda a vida [...]” (BRASIL, 2015). Também no artigo 28, 

a referida lei estabelece critérios a respeito da formação e capacitação dos professores: 

 

[...] X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação 

inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o 

atendimento educacional especializado; XI - formação e disponibilização de 

professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes 
da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. (BRASIL, 2015). 
 

Em suma, faz-se necessário avançar no desenvolvimento da postura investigativa e 

crítica, na superação da ideia reducionista de “formação” que “prepara” e/ou “instrumentaliza” 

desassociada da autonomia teórica, crítica e reflexiva, da autoria docente e do potencial da 

educação benevolente no processo de emancipação e humanização de alunos e professores na 

escola – compreendendo que é na escola que se espera que haja o enfrentamento da alienação 

da formação teórica, problematizada pela educação em suas dimensões políticas, sociais, 

históricas e humanas (COSTA, 2015). 

 Diante do exposto, pensando na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (2008) e apontando também para a importância da Lei Brasileira de 

Inclusão (2015), analisa-se, aqui, toda a construção das leis até o presente momento, 

compreendendo que ainda há muito a avançar e vislumbrando a importância de se evidenciar 

como caminha o processo de inclusão, especificamente para os jovens e adultos, na transição 

da vida escolar para a vida adulta na escola e na perspectiva pós-instituição escolar, pois a 

inclusão, tão sonhada e tão falada nos “versos” da lei, não se trata de um processo de incluir 

apenas no interior da escola, mas de inclusão em todos os âmbitos da vida.  

Nesse processo, tem-se o professor como condutor, facilitador e mediador do 

enfrentamento de barreiras que a deficiência e a própria sociedade já impõem ao aluno. Em 

suma, a inquietação do presente estudo nasce do desejo de perceber como se têm dado às 

práticas dos docentes que atuam diretamente com este público da educação especial, discutindo 

assim as competências necessárias para atuar com esses alunos, em diferentes modalidades de 

ensino.  
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1.2 Concepções sobre a deficiência intelectual: percorrendo a história 

 

A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, “ação 

cultural” para a liberdade, por isto mesmo, ação com eles. 

 

(FREIRE, 2020, p.73) 
 

Figura 1 - Obra de Hieronymus Bosch 

 

 

 

     

 

    

 

 

 
Fonte: https://arquivopublicors.wordpress.com/tag/pedra-da-loucura 

 

 No presente capítulo, pretende-se fazer um breve relato do contexto vivido pela pessoa 

com deficiência em diferentes momentos históricos, visando compreender a grande relevância 

das intervenções nos cenários atuais, em especial no cenário da educação, principalmente para 

que não haja o retrocesso.  

   A pessoa com deficiência intelectual tem sido denominada ao longo da história com 

diversas terminologias como “imbecil”, “débil mental”, “retardado mental”, “deficiente 

mental”, entre outras (REDIG, 2016). Mas, para se compreender o significado desses nomes, 

é preciso percorrer a história da humanidade, focando nas pessoas com deficiência. 

 No decorrer da história, a visão e a compreensão a respeito da deficiência foram muito 

diversificadas.  Assim, como ilustra a obra de Hieronymus Bosch8, a época da Antiguidade e 

da Idade Média foram marcadas por crenças e superstições que, na maioria das vezes, buscavam 

o extermínio de pessoas com deficiência. Garghetti, Medeiros e Nuernberg (2013) apontam que 

ao se buscar dados sobre o tipo de tratamento dado às pessoas com deficiência nesses períodos 

da história, descobre-se que pouco está documentado. Algumas informações são identificadas 

em passagens encontradas na literatura grega e romana, na Bíblia, nas coletâneas de 

ensinamentos judaicos antigos e no Alcorão.  

 
8Jeroen van Aeken, cujo pseudônimo é Hieronymus Bosch. Na idade Média, acreditava-se que os “doentes 

mentais” (termo utilizado na época) tinham uma pedra na cabeça e que precisava der removida conforme retrata a 

obra do pintor. https://arquivopublicors.wordpress.com/tag/pedra-da-loucura. 
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 Na Antiguidade, a exclusão e o isolamento eram evidentes, como relata Aranha (2005), 

ao citar uma passagem da Bíblia que traz referências ao cego, ao manco e ao leproso, como 

pedintes ou rejeitados pela comunidade, seja pelo receio da doença ou porque se pensava que 

eram amaldiçoados pelos deuses. 

 A Idade Média foi uma época marcada por um forte caráter teológico, o que fez com 

que as pessoas com deficiência vivessem uma mudança dentro da organização político-

administrativa. Com o advento do cristianismo e o fortalecimento da Igreja Católica, elas foram 

alçando, gradativamente, lugares no cenário político de um novo segmento: o clero. Pessoas 

doentes, defeituosas e/ou afetadas mentalmente, em função das ideias cristãs, não mais podiam 

ser exterminadas, já que também eram criaturas de Deus. Da mesma forma que na Antiguidade, 

alguns continuavam sendo vistos como fonte de diversão, como os bobos da corte, ou como 

material de exposição (ARANHA, 2005). 

 Outro fator, ainda na Idade Média, eram as diferentes abordagens em relação ao 

diferente, que podia variar de acordo com o seu grupo, sendo que alguns eram objetos de 

caridade enquanto outros eram considerados resultantes de possessão demoníaca, instalando-se 

assim a caça e o extermínio. De qualquer forma, a pessoa com deficiência era excluída do 

contexto da organização social (PESSOTTI, 1984; ARANHA, 2001). 

 No século XVI, com a Revolução Burguesa, o homem passou a ser compreendido de 

outra forma, ocorrendo uma transição da concepção metafísica do homem para uma visão 

concreta. A deficiência passou a ser compreendida a partir da natureza orgânica, o que ampliou 

a compreensão da deficiência como processo natural, promovendo tratamentos por meio da 

alquimia, astrologia e magia, métodos aqui considerados como o início da medicina. Ainda 

neste século, o advento do capitalismo e o fortalecimento da burguesia geram uma revolução 

no âmbito das ideias, derrubando monarquias e destruindo a hegemonia religiosa. Assim, nasce 

uma nova forma de produção: o capitalismo mercantil (ARANHA, 2005). 

 Ainda na idade média foram criadas as casas de caridade, cujo objetivo era dar abrigo, 

alimentar e prestar assistência religiosa, temporariamente, a todos os excluídos do meio social, 

como mendigos, desabrigados, doentes, pessoas com deficiência, pobres e, claro, loucos, que 

permaneciam a maior parte do tempo acorrentados. Essas casas recebiam o nome de hospitais, 

porém com sentido diverso do atual, já que a palavra hospital, em latim significa hospedaria, 

hospedagem, hospitalidade (AMARANTE, 2007; 2010).  

 Aranha (2005), ao descrever esse momento de institucionalização, se inspira nas 

palavras de Goffman que em sua obra intitulada “Asylums” faz uma análise do efeito 

institucional na vida das pessoas, afirmando que estes lugares ofereciam moradia e trabalho, 
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abrigando grande número de pessoas excluídas da sociedade que, por um longo período de 

tempo, permanecem juntas, mantendo uma vida enclausurada. 

 A partir daí, inúmeras publicações constataram a ineficiência e teceram críticas à 

institucionalização, como afirma Vail (1966 apud ARANHA, 2005, p. 15): 

 

[...] que enfatizou o contexto institucional, a prática de demandas irrealistas, na 

maioria das vezes inconsistentes com as características e exigências do mundo 

externo. Tal contexto torna a pessoa incapaz de enfrentar e de administrar o viver em 

sociedade. 

 

 No Brasil, durante o período imperial, duas iniciativas merecem destaque, tendo 

ocorrido no contexto social, econômico e político da época, com forte influência de interesses 

pessoais. O médico da família imperial tinha uma filha cega e seu educador também era cego, 

recebendo assim todo suporte das autoridades do império para fundação do Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos. Da mesma forma, também recebeu o apoio pessoal dos irmãos Hüet para 

a criação do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (AVILA, 2015). 

 Assim, a atenção formal às pessoas com deficiência, no Brasil, iniciou-se com a criação 

desses internatos, ainda no século XVII – ideia, aliás, importada da Europa (ARANHA, 2005).  

 Segundo Mazzotta (2005) e Aranha (2005), o primeiro instituto desse tipo foi o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), criado no Rio de Janeiro 

pelo Imperador D. Pedro II, através do Decreto Imperial n° 1.428, de 12/09/1854. Em 1855, 

chega ao Brasil Edouard Hüet, professor surdo francês que viria a dirigir o primeiro Instituto 

Brasileiro para atendimento de surdos-mudos, a segunda instituição criada, nomeada como 

Instituto dos Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), também 

criado no Rio de Janeiro e oficialmente instalado em 26 de setembro de 1857.  

 Na década seguinte, em 1869, Benjamin Constant assume a direção do Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro. Em 24 de janeiro de 1891, através do Decreto nº 1.320, 

esta instituição receberia o seu nome (ARANHA, 2005). 

No século XIX, na Europa, destaca-se o trabalho do médico Jean Itard (1774-1838), 

considerado o primeiro teórico de educação especial, que a partir dos resultados positivos 

alcançados com o trabalho realizado com o menino Victor de Aveyron, conhecido como 

“menino selvagem”,  mudou a forma como as pessoas com deficiência mental9 eram vistas, 

sendo consideradas, a partir de então, passíveis de serem educadas. A metodologia de Itard se 

 
9“Deficiência mental”, era a terminologia usada na época para designar pessoas com deficiência intelectual. 

Atualmente utiliza-se DI, baseando-se na AAIDD (2010). Desse modo, quando aparecer nas citações o termo 

“deficiência mental”, considera-se como terminologia da época. 
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baseava numa visão empírica do conhecimento, utilizando a estimulação e reabilitação para o 

ensino (PLETSCH, 2009b). 

Outro marco importante foi a contribuição de Édouard Séguin (1774-1834), seguidor de 

Itard, que propôs uma teoria psicogenética da deficiência mental. Séguin criticou rigorosamente 

a supremacia da visão médica de incurabilidade da deficiência mental. O método executado por 

ele consistia em estimular o cérebro por meio de atividades físicas e sensoriais. Seu trabalho 

influenciou Pestalozzi (1746-1827), Fröebel (1782-1852) e Montessori (1870-1925), cujos 

estudos e atividades eram direcionadas para a educação de pessoas com deficiência mental 

(PLETSCH, 2009b). 

 Os estudos de Sèguin tiveram grande contribuição para as pessoas com deficiência, pois 

ele investiu seus métodos na criação de serviços de atendimento a esse público. Como 

consequência, nasceu, em 1837, na França, a primeira escola para deficientes mentais e, em 

1876, a Associação Americana de Retardo Mental – AAMR, hoje conhecida como Associação 

Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento – AAIDD (MIRANDA, 2003). 

 Até aqui, as concepções a respeito da deficiência eram pautadas em diagnósticos 

médicos. Essa concepção começou a mudar a partir do século XX, a partir de Alfred Binet, 

nascido em Nice em 8 de julho de 1857. O pedagogo e psicólogo francês propõe uma forma de 

avaliar a inteligência, construindo o primeiro teste de inteligência, a base dos testes de 

Quociente de Inteligência (QI), que o torna conhecido por sua contribuição no campo da 

psicometria. O teste avaliava a relação entre a idade mental e a idade cronológica: segundo o 

score obtido, a deficiência era considerada leve, moderada, severa ou profunda. Com os estudos 

de Binet, o campo da Psicologia ganha espaço, passando a se dedicar aos estudos das 

capacidades mentais (MAZZOTA, 1987 apud PLETSCH, 2009b). 

 Vale ressaltar que, além das influências médicas e psicológicas, as bases 

assistencialistas que surgiram no Brasil a partir das instituições filantrópicas se tornaram muito 

importantes, sendo, em sua maioria, fundadas por iniciativas particulares que estabeleceram 

convênios com órgãos públicos (AVILA, 2015). 

 Mazzotta (2005) lista essas instituições, destacando os locais em que foram surgindo: 

  

● Instituto Pestalozzi – Porto Alegre Canoas: 1926. (em 1927 foi transferido para 

Canoas);  

● Sociedade Pestalozzi do Brasil – Rio de Janeiro: 1948;  

● Sociedade Pestalozzi de São Paulo – São Paulo: 1952; 
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● Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Rio de Janeiro: 1954; 

● Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Paulo: 1961; 

 

 No campo médico, cabe destacar, ainda, que em 1900 o Dr. Carlos Eiras apresenta, no 

IV Congresso de Medicina e Cirurgia, no Rio de Janeiro, sua monografia sobre doentes mentais, 

intitulada “Educação e Tratamento Médico-Pedagógico dos Idiotas”. Em seguida, em 1913, 

em termos de institucionalização, vale salientar que no Hospício D. Pedro II, na Praia Vermelha, 

no Rio de Janeiro, começa o funcionamento intensivo do Pavilhão Bourneville, com 

atendimento a menores anormais (ARANHA, 2005). 

 Desse modo, a deficiência intelectual foi vista, em diferentes períodos históricos, a partir 

de concepções médicas, psicológicas e assistencialistas. Já a escolarização foi impedida, com 

ausência de implementação de práticas voltadas para o desenvolvimento de processos de ensino 

e aprendizagem, no sentido de garantir o pleno desenvolvimento social e educacional desses 

sujeitos (AVILA, 2015). 

 Outro destaque no campo da educação de pessoas com deficiência intelectual foi a 

atuação de Helena Antipoff (1892–1974), que aprofundou os modelos educacionais na 

execução de processos de inclusão, sob a ideia de que os ditos anormais deveriam seguir a 

mesma organização escolar pensada para alunos comuns. Antipoff aplicou a integração de 

alunos com deficiência em turmas regulares, além de ressaltar a importância da medicina e da 

psicologia no processo escolar (JANNUZZI, 1985). 

 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/1961) marcou 

as ações estatais na área da educação especial, incluindo o termo “educação de excepcionais”10. 

Por meio dela, orientava-se que a educação para a pessoa com deficiência deveria se dar, de 

acordo com o possível, dentro do sistema geral de educação. Além disso, a lei ordenava o 

direcionamento de recursos públicos para instituições privadas voltadas para a educação dessas 

pessoas. 

 
10O termo “excepcionais”, era a terminologia utilizada naquela época para designar, o que consideramos 

atualmente: “deficiência intelectual, conforme define a Associação Americana de Deficiência Intelectual e 

Desenvolvimento (AADID/2010) o termo empregado é deficiência intelectual.  De acordo com Pletsch e Glat 

(2012), esse novo termo vem sendo difundido desde a Conferência Internacional sobre Deficiência Intelectual 

realizada em 2001, no Canadá, segundo recomendação da International Association for the Scientific Study of 

Intellectual Disabilities (IASSID) Associação Internacional de Estudos Científicos das Deficiências Intelectuais. 
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 O ano de 1981, Ano Internacional da Pessoa Deficiente11, chegou para motivar uma 

sociedade que “gritava” por transformações significativas nessa área, no sentido de aumentar o 

debate e a organização, estabelecendo metas e objetivos que construíssem novos 

desdobramentos importantes (ARANHA, 2005).  

 A década de 90 iniciou-se com a aceitação política da proposta de “Educação para 

Todos”, produzida em Jomtien, Tailândia, na conferência mundial da UNESCO. Ao assumir 

tal compromisso, o país determinou-se uma profunda transformação de seu sistema 

educacional, de forma a poder acolher a todos, indiscriminadamente, com qualidade e igualdade 

de condições (ARANHA, 2005). 

 Em 1994, é construída a Declaração de Salamanca (UNESCO), documento elaborado 

na Conferência Mundial de Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, com o objetivo de 

fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais, de 

acordo com o movimento de inclusão social, ampliando assim o conceito de necessidades 

educacionais especiais e defendendo a inclusão das crianças com deficiência no ensino regular.  

 Assim, ao longo da história, as pessoas com deficiência intelectual passaram pelo 

processo de “exclusão” e, depois, de “segregação”. Segundo Pletsch (2009b), no período entre 

1994 e 1999, o movimento que estava em destaque nos documentos sobre o tema era o da 

“integração”. Tais documentos se baseavam nos princípios da “Normalização” e “Integração”, 

propondo condições de vida mais normais para as pessoas com deficiência. 

 Em 2001, baseada na Declaração de Salamanca (UNESCO/1994), são instituídas as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a partir da Resolução nº 

2/2001 (BRASIL/2001), oficializando, em nosso país, os termos “Educação Inclusiva” e 

“Necessidades Educacionais Especiais” (PLETSCH, 2009b). 

 Na figura a seguir, se demonstra a mudança histórica do olhar direcionado às pessoas 

com deficiência: 

 

 

 

 

 

 

 
11O termo “pessoa deficiente” também era a terminologia utilizada na época. Hoje o uso correto é:  pessoa com 

deficiência, como observado em legislação mais recente, a Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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Figura 2 - Movimentos de exclusão, segregação, integração e inclusão 

 

Fonte:  NOVAES, Edson. Disponível em: https://edsonjnovaes.wordpress.com/2014/01/11/inclusão 

 

 De modo a demonstrar, de forma sistemática, as diferentes concepções a respeito da 

deficiência intelectual, apresenta-se um quadro demonstrativo, ao longo dos anos (BEZERRA, 

2018). 

 

Quadro 6 - Diferentes concepções sobre a deficiência intelectual 

Ano MUDANÇAS PROPOSTAS 

Década de 

1950 

A AAMR propõe a substituição do termo “debilidade mental” por “retardo mental” 

1954 Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda o uso do termo “retardo mental” 

para aqueles casos relacionados a causas orgânicas e “deficiência mental” para os casos 
relacionados a fatores ambientais. Recomenda também a substituição dos termos “idiota”, 

“imbecil” e “débil mental”, para as categorias “leve, moderado, severo e profundo” 

(SILVA, 2016, p.45) 

1959 AAMR define retardo mental como “[...] um funcionamento subnormal que se origina 

durante o período de desenvolvimento e está associado com déficit no comportamento 

adaptativo” (HEBER, 1959, p. 43, apud, SILVA, 2016) 

1973 AAMR define retardo mental como um “funcionamento intelectual significativo abaixo 

da média, originado no período de desenvolvimento contendo déficits no 

comportamento adaptativo” (GROSSMAN, 1973, p. 14, apud SILVA, 2016). 

1992 A AAMR define retardo mental como uma “substancial limitação no funcionamento 
presente. É caracterizada por um funcionamento intelectual significativamente abaixo da 

média, existindo concorrentemente com limitações relacionadas a duas ou mais das 

seguintes áreas de habilidades adaptativas: comunicação, autocuidado, vida no lar, 
habilidades sociais, uso de comunidade, autodireção, saúde e segurança, desempenho 
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acadêmico funcional, lazer e trabalho. O retardo mental manifesta-se antes dos 18 anos.” 

(AAMR, 1992, p. 30, apud SILVA, 2016). 

1995 A Organização das Nações Unidas (ONU) *apresenta, pela primeira vez, o termo 

deficiência intelectual, ao promover, em Nova York, o simpósio “Deficiência Intelectual: 

programas, políticas e planejamento” 

2002 A AAMR define retardo mental como “uma incapacidade caracterizada por limitações 

significativas no funcionamento intelectual e na conduta adaptativa que se manifestam 
em habilidades práticas, sociais e conceituais. Esta incapacidade começa antes dos 18 

anos” (AAMR, 2002, p. 24, apud SILVA, 2016) 

2004 A Conferência de Montreal sobre Deficiência Intelectual, promovida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) dá visibilidade 

ao termo Deficiência Intelectual. 

2007 Mudança de denominação da AAMR, que passa a ser Associação Americana de 

Deficiência Intelectual e Desenvolvimento – AAIDD 

2010 A AAIDD apresenta sua definição para Deficiência Intelectual 

 

Fonte: BEZERRA (2018, grifo nosso) 

 

  Em 1999, sai o Decreto nº 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional de Integração 

da Pessoa com Deficiência (PCD), que conceitua deficiência como “toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade 

para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 

O referido decreto, em seu artigo 4º, descreve os diversos tipos de deficiências, apontando suas 

características: 

 

■ Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita 

ou adquirida que produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

■ Auditiva: ausência do sentido auditivo ou perda por algum motivo; bilateral, parcial 

ou total;  

■ Visual: cegueira (perda total de visão e de percepções de luz) e baixa visão 

(interferência ou limitação do desempenho da pessoa);  

■ Intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

limitação associada a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas: comunicação; 

cuidados pessoais; habilidades sociais; acadêmicas e profissionais; 

■ Múltipla: associada a duas ou mais deficiências; surdo-cegueira e deficiência sensorial, 

caracterizada por associação com outra deficiência, podendo ser mental, física ou até 

algum distúrbio, causando atraso no desenvolvimento.  
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Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, define que a educação especial passe a integrar a proposta pedagógica da escola 

regular, promovendo o atendimento aos estudantes com deficiência (física, auditiva, visual, 

intelectual e múltipla), transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, o que denota a necessidade do desenvolvimento de competências 

docentes para lidar com esta realidade.  

  Em 2010, a AAIDD, como já mencionado anteriormente, chega à definição de 

deficiência intelectual como: 

 

incapacidade caracterizada por importantes limitações, tanto no funcionamento 

intelectual quanto no comportamento adaptativo, está expresso nas habilidades 

adaptativas conceituais, sociais e práticas. Essa incapacidade tem início antes dos 

dezoito anos de idade. (AAIDD, 2010 apud SILVA, 2016, p. 48).  

 

  Em 2015 é instituída a Lei 13.146, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, “destinada a assegurar e a promover, 

em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 

com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”. Essa lei define, em seu artigo 2º, 

as considerações a respeito da pessoa com deficiência: 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas.§ 1º A avaliação da deficiência, 

quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do 

corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no 
desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. (BRASIL, 2015, grifo 

nosso). 

  

  Atualmente, no século XXI, a perspectiva da inclusão para a pessoa com deficiência 

intelectual defende que ela possa ter o direito de acesso a todos os espaços sociais. Conforme 

estudos já realizados sobre o tema, Garghetti, Medeiros e Nuernberg (2013, p. 113, grifo nosso) 

afirmam que: 

 

[...] a principal crítica a todo o processo de inclusão escolar refere-se ao 

despreparo das redes de ensino para atender os alunos com algum tipo de 

necessidade especial e, mesmo com todos os avanços conquistados, um grande 

número de alunos com deficiência, inseridos na escola regular, continua 

segregado dentro da própria escola. No entanto, apesar do sistema educacional 

ainda apresentar lacunas de recursos materiais e recursos humanos com entendimento 

claro do que seja inclusão, nos últimos dez anos o número de matrículas de alunos 
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com deficiência tem aumentado, sistematicamente, na rede regular e a inclusão é um 

processo sem volta. 

 

 Destacando o público jovem e adulto com deficiência intelectual, Redig (2016, p. 46) 

defende que estes precisam de um plano de transição para a vida adulta ou pós-escola, e orienta 

que “a equipe educacional deve atuar junto com a família e o próprio aluno para a tomada de 

decisões sobre a possibilidade de trabalho, independência e perspectivas futuras.” 

 A qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual não se resume à inclusão 

social e educacional, mas, sobretudo, deve levar em consideração a expectativa de 

envelhecimento (REDIG, 2016). Para refletirmos, propõe-se os seguintes questionamentos: 

Será que a escola tem pensado a esse respeito? Esses jovens de hoje teriam condições de 

autonomia e autocuidado não só na vida adulta, mas também na velhice? 

 O presente estudo demonstrará, mais adiante, como estão divididos os professores que 

atuam com os jovens e adultos com deficiência intelectual, e como estes tem refletido a respeito 

da sua prática docente. 
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___________________________________________________________________________ 

 

Capítulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O inacabamento de que nos tornamos conscientes nos fez seres éticos. 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. 

 (FREIRE, 2011, p.58) 
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 Em busca de alicerçar o presente estudo, selecionamos como referencial teórico as 

postulações desenvolvidas por Paulo Freire e Perrenoud. Com o objetivo de apresentar esses 

teóricos, descreveremos uma breve literatura de seus estudos. 

 

2.1 Paulo Freire 

 

 Freire12, em sua contribuição para a construção da teoria ético-crítico-política da 

educação, construiu um trabalho que possibilita a conscientização, com o objetivo de formar 

cidadãos da práxis, a partir de uma pedagogia crítico-reflexiva. 

 

Figura 3 - Paulo Freire 

 

Fonte: www.jornaldocampus.usp.br 

 

Paulo Freire nasceu em Recife, no dia 19 de setembro de 1921. Seu nome completo é 

Paulo Reglus Neves Freire. Dedicou seu primeiro livro, Educação como prática da liberdade, 

aos seus pais, Joaquim Temístocles e Edeltrudes Neves Freire. O autor dizia que foi com eles 

que aprendeu o diálogo que mantinha com o mundo, com os homens, com Deus e com sua 

mulher e filhos (BARRETO, 1998). 

Ao relembrar a infância, Freire, por inúmeras vezes em seus escritos ou conferências, 

se referia a esta fase com lembranças mescladas de saudades e emoções. Tratava a sua casa e 

 
12Este capítulo originou a construção de um artigo de reflexão teórica, intitulado: Reflexão teórica sobre as 

contribuições da obra de Paulo Freire para a educação especial, que foi publicado na Revista: RIAEE – 

Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação (E-ISSN: 1982-5587), em 21 de Outubro de 2021. 
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todo o quintal rodeado de árvores como o seu primeiro mundo. Ainda na representação do local 

em que morava, Freire falava sobre a alfabetização, lembrando que foi o chão do quintal de sua 

casa, o seu quadro-negro, e os gravetos, o seu giz (BARRETO, 1998). Paulo Freire sempre 

demonstrou um olhar especial para aquilo que era simples, mas era justamente no simples que 

ele buscava a transformação, sempre a partir da reflexão, de um saber permanente, em 

movimento. 

 

    Figura 4 - A casa amarela da infância de Paulo Freire 

 

Fonte: www.acervo.paulofreire.org 

 

Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife e, depois de formado, 

continuou como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz (GADOTTI et al., 1996; 

BARRETO, 1998). Freire só tem uma experiência como advogado e acaba abandonando a 

profissão. Logo depois, ingressa no Serviço Social da Indústria (SESI), lugar em que trabalhou 

por longos dez anos, considerados por ele como “tempo fundante”, porque foi lá que iniciou 

sua compreensão a respeito do processo de aprendizagem dos grupos populares. Após sua saída 

do SESI, em 1959, Freire se torna professor de Filosofia da Educação no curso de Professorado 

de Desenho da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco (REIS, 2012). 

Em 1960, Miguel Arraes, prefeito da cidade de Recife, demonstrou interesse em ampliar 

os trabalhos de educação de crianças e adultos nas áreas da pobreza. Foi a partir daí que surgiu 

o convite para intelectuais, sindicalistas e o povo, surgindo o Movimento de Cultura Popular 

de Pernambuco (MCP). Freire foi um dos intelectuais que participou do movimento. O MCP, 

trabalhava não só com a alfabetização, mas com o teatro popular. Foi no MCP que o autor fez 

suas primeiras experiências no campo da alfabetização de adultos, consideradas por ele como 

processo de conscientização (BARRETO, 1998; REIS 2012).  

http://www.acervo.paulofreire.org/
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A partir daí, Freire defendia uma pedagogia democrática, que partia das ansiedades, dos 

desejos, dos sonhos e das carências das classes mais oprimidas, provocando, por isso, profunda 

raiva nas classes dominantes. O autor construiu um “método de alfabetização”, realizado por 

meio de círculos de cultura, o que logo despertou grande interesse nacional e latino-americano. 

O processo de aprendizagem era construído a partir da realidade dos alunos, com a geração de 

“palavras-chave” que eram trabalhadas e que, potencialmente, levariam a uma ampliação da 

visão do mundo dos alunos, podendo se constituir em processo conscientizador de sua condição 

de submissão e exploração, levando-os a estarem compromissados com a transformação da 

sociedade (GADOTTI et al., 1996; BARRETO, 1998). 

Era uma visão revolucionária de educação em que Freire, segundo os autores 

supracitados, tecia as críticas à educação bancária e fazia nascer a educação crítica como prática 

da liberdade. Devido a suas ideias, com o golpe militar de 1964, vieram as perseguições 

políticas: Paulo Freire, acusado de agitador e considerado um subversivo internacional, traidor 

de Cristo e do povo brasileiro, foi levado para a prisão, onde passou 70 dias. Depois disso, ele 

ficou em asilo na embaixada da Bolívia e em seguida deixou o país, se exilando no Chile – país 

que considerou como lugar de consolidação do seu pensamento – por longos 16 anos. 

Em 1969, Paulo Freire lecionou na Universidade de Harvard e, em 1970, a família Freire 

atravessa o Atlântico para morar na Suíça, local em que, durante dez anos, foi consultor especial 

do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas, em Genebra. Viajou por 

vários países do terceiro mundo dando consultoria educacional. Durante este período, teve 

contato com países da África, colaborou com a Nicarágua, participou de seminários e encontros 

com educadores, estudantes e intelectuais na Ásia e em toda América, com exceção do Brasil 

(GADOTTI et al., 1996). 

No exílio, longe de sua terra, Freire escreve Pedagogia do oprimido, livro que, mesmo 

construído em português, inicialmente foi entregue a uma editora norte-americana, que o editou 

pela primeira vez em inglês, em 1970. Hoje, esta é a obra clássica na educação e já foi traduzida 

em mais de 30 idiomas (BARRETO, 1998). Diante do exposto, acredita-se que as obras e o 

pensamento de Paulo Freire em muito se adequam ao presente estudo, tendo em vista que ele 

foi um educador, criador do método inovador no ensino da alfabetização para adultos, 

trabalhando com palavras geradas a partir da realidade dos alunos. O pensamento do autor 

fundamenta-se na linguagem construída na experiência humana, compartilhada e mediada pelo 

mundo histórico-social e baseada na crença de que a educação transforma e liberta – e que só 

uma prática reflexiva possibilita essas transformações. Seu método foi levado para diversos 

países. Freire faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997 (BARRETO, 1998). 



65 

 

Suas principais obras foram: Educação como prática da liberdade (1967); Pedagogia do 

oprimido (1970); Cartas à Guiné-Bissau (1975); Educação e mudança (1979); Paulo Freire 

Conscientização: teoria e prática da libertação uma introdução ao pensamento de Paulo Freire 

(1979); Prática e educação (1985); Por uma pedagogia da pergunta (1985); Pedagogia da 

esperança (1992); Professora sim, tia não: carta a quem ousa ensinar (1993); À sombra desta 

mangueira (1995); Pedagogia da autonomia (1997); Paulo Freire: extensão ou comunicação? 

(2013). 

 Desse modo, diante do histórico das pessoas com deficiência, que vivenciaram anos de 

exclusão sem ter o direito de ocupar espaços na sociedade, não há como não fazer a interlocução 

desta pesquisa com o pensamento de Freire. Assim, é natural que iniciemos pelas reflexões que 

a obra Pedagogia do oprimido traz. Nela, o autor explica a importância e necessidade da 

prática de uma pedagogia dialógica emancipatória do oprimido, que – em oposição à pedagogia 

da classe dominante – favoreça a sua libertação e sua transformação em sujeito e autor da sua 

própria história através da práxis, entendida como unificação entre ação e reflexão.  

Paulo Freire explica o termo “oprimido” afirmando que o homem tem de transformar-

se em sujeito da realidade histórica em que se insere, humanizando-se, lutando pela liberdade, 

pela desalienação e pela sua afirmação, no enfrentamento de uma classe dominadora que tenta 

permanecer no poder pela opressão, exploração e injustiça. A pedagogia do oprimido, 

humanista e libertadora, apresenta-se como uma pedagogia de lutas, num processo permanente 

pela libertação, através da reflexão sobre a opressão e suas causas, em busca de uma ação 

transformadora, denominada por práxis libertadora (FREIRE, 2020). A proposta freiriana vem 

ao encontro da temática em questão aqui, uma vez que é urgente propor espaços de reflexão e 

de possibilidades libertadoras para os estudantes jovens e adultos com deficiência, fora dos 

muros das escolas. 

 Freire aponta que só na convivência com os oprimidos se poderá compreender as suas 

formas de ser, de se comportar e de refletir sobre a estrutura da dominação. É por meio dessa 

aproximação e da reflexão sobre o modo como os oprimidos percebem a sua prática e sobre os 

meios que usam para enfrentar a lógica opressora, que se favorecerá o movimento libertador. 

Evidencia-se, nos pensamentos de Freire (2020), o processo da ação libertadora como resultado 

da conscientização em que o povo traduz o caráter eminentemente pedagógico da revolução, 

sendo o método a própria consciência, enquanto caminho para algo apreendido com 

intencionalidade. Educador e educandos assumem a tarefa em que ambos são sujeitos que 

desmistificam a realidade e criticam-na para conhecê-la, construindo o conhecimento e 

refazendo-o permanentemente. 
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Nesse contexto, Freire defende que os homens educam-se entre si mediatizados pelo 

mundo, através do diálogo e pela educação problematizadora, que exige a superação da 

contradição entre educador e educando. Freire afirma ainda que ambos se tornam sujeitos do 

processo e crescem juntos em liberdade, procurando o conhecimento verdadeiro e a cultura pela 

emersão das consciências para uma inserção crítica na realidade. É a partir dessa lógica 

libertadora que o autor tece uma crítica à educação bancária como instrumento da opressão, 

caracterizada como um depósito, uma dádiva ou uma ação assistencialista para com o povo, 

considerado tábua rasa e segundo a qual a educação deposita o conhecimento na cabeça do 

educando e este o recebe como ser passivo (FREIRE, 2020). 

Assim sendo, a partir da problematização e da importância da dialogicidade enquanto 

essência da educação como prática da liberdade, o autor explora o conceito de “diálogo”, 

visto como fenômeno humano. Segundo Paulo Freire, não há palavra verdadeira que não seja 

práxis, enquanto ato de criação que procura a conquista do mundo para a libertação dos homens 

(FREIRE, 2020). 

 

2.1.1 As teorias de Freire e o ser inacabado: o processo de educação permanente           

 

 Freire desenvolveu um estilo de educação próprio, possível de ser utilizado para a 

aplicação no cotidiano da educação e de forma permanente. Como já dito anteriormente, a 

metodologia de Paulo Freire prioriza a ação humana com base na comunicação dialógica. Esta 

comunicação horizontal deve ser horizontal, de forma que os sujeitos sociais compartilhem 

experiências na transformação e autotransformação, mostrando-se ser uma importante 

ferramenta para as atividades que serão desenvolvidas neste estudo. 

 Os pensamentos do autor surgem como um desafio para a educação pós-moderna, pois, 

conforme já dizia o mesmo, “nem tudo está perdido”. A partir de uma educação verdadeira vem 

a mudança de uma realidade onde se cuidava fundamentalmente da relação baseada no ensino 

e aprendizagem em torno do educador. Há cinco etapas a serem analisadas e processadas para 

atingir o sucesso da educação verdadeira: sendo elas o homem, metodologia, educação, 

processo de aprendizagem e educando. Em todo esse processo, Paulo Freire vê uma educação 

cheia de esperança. Logo, não hesitou em chamá-la de Pedagogia da esperança, já que ela pode 

transformar a realidade, dependendo da maneira de como a aplicamos, de como nos 

posicionamos perante ela e de como nos deixamos ser tocados por este processo, visto por Freire 

como algo tão vital (BRITO; SILVA; MONTENEGRO, 2012). 
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 Na carta em que o teórico escreve sobre Educação Permanente e a Cidade Educativa, 

elucida-se a importância da educação e da formação: 

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política 

ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de um 
lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. 

Mais ainda, pelo fato de ao longo da história, ter incorporado à sua natureza e não 

saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação 

e a formação permanente se juntam aí. (FREIRE, 1992, p. 3). 

 

 Evidencia-se, deste modo, que a pedagogia crítica de Freire vislumbra uma educação 

de caráter ascendente, que coloca o estudante participante como protagonista ativo, 

considerando, no processo ensino-aprendizagem, suas experiências anteriores e o contexto 

sociocultural em que estão inseridos, garantindo que as temáticas abordadas sejam tratadas de 

modo a fazerem sentido para as pessoas envolvidas e tornem-se possíveis de serem 

implementadas. 

Sob esse prisma, Freire (1979, p. 14) diz que "[...] a busca deve ser algo e deve traduzir-

se em ser mais: é uma busca permanente de si mesmo [...]". Deste modo, o que movimenta toda 

transformação nos serviços é, na verdade, a inquietação com o instituído, o que, de forma 

permanente, vai demandar novas estratégias na formulação de ações, integrando a escuta 

sensível ao processo de rupturas de paradigmas e entendendo a educação como algo em 

movimento, que leva ao processo reflexivo e remete a uma ação que é o ato de buscar, buscar 

algo, por algum motivo, por alguma necessidade (SANTOS, 2015).  

 Nesse contexto, Freire (1979) apresenta a educação como um processo permanente, pois 

para ele o saber se faz de forma constante e, por isso, não há seres educados e não educados, 

estamos todos nos educando. O autor estabelece a reflexão como eixo norteador de todo 

trabalho, considerando que a formação parte da totalidade do sujeito e que nenhum 

conhecimento fica à margem. 

 Diante do pensamento do autor, considera-se aqui que embora os participantes da 

pesquisa sejam os professores que atuam na educação de pessoas com deficiências, o olhar que 

desejamos estabelecer é da aquisição e do desenvolvimento de competências para atuar neste 

âmbito, com base na reflexão sobre a prática, a partir das limitações e dificuldades advindas 

dessa mesma prática, na perspectiva de construir caminhos possíveis de vivenciar novas trilhas 

e novas práticas fortalecedoras do espaço escolar pesquisado.  

 Na perspectiva da educação que nasce de um processo de troca, de construção e de 

comunhão, Freire (2011, p.24) afirma que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
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as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Partindo deste princípio, a 

construção se dá de forma dialógica entre educador e educando, a partir da observação das 

possibilidades existentes no território em que vivem. Assim sendo, como a pesquisa em tela 

será desenvolvida em diferentes regiões de um município, com características territoriais 

específicas, os aspectos sociais e culturais serão de extrema importância no processo de 

construção do conhecimento. 

 No que concerne ao homem como ser social, cultural, regional e histórico, o autor, em 

sua obra Pedagogia da autonomia, afirma que o educador precisa se mover com clareza na sua 

prática, conhecendo as diferentes dimensões que caracterizam a essência dessa mesma prática, 

atitude que tornará este profissional mais seguro no seu desempenho (FREIRE, 2011). Portanto, 

para ter um olhar tão amplo e atuar nessa realidade, faz-se necessário ser um educador 

competente nas ações didático-pedagógicas.  

 

2.1.2 A prática docente e o processo de ensinar: um caminho reflexivo 

 

  Freire (2011) vislumbrava uma relação entre educadores e educandos pautada pelo 

diálogo político pedagógico e na apropriação crítica do conhecimento. Por isso, o autor aponta 

que é legítima a reflexão a respeito da formação docente e sua prática educativo-crítica. Nesta 

relação educador-educando, o autor aponta a formação que se constrói em ambos os lados, 

quando afirma que: 

 

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais 

claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e 
quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é 

transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador 

dá forma, estilo ou alma um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem 

discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, 

não se reduzem à condição de objeto um do outro. (FREIRE, 2011, p. 25). 
 

O autor supracitado (2013) defende a posição do professor como facilitador do processo 

ensino-aprendizagem e valoriza a experiência, a observação da realidade e o diálogo entre os 

participantes desse processo, em uma relação horizontal e mediatizada pela realidade concreta, 

numa perspectiva pautada na ética, no amor, esperança, confiança e fé.  

 Quanto ao educando, as experiências já vividas pelo sujeito são próprias de sua história 

como sujeito criador da cultura e de sua história. Assim, o sujeito educando é comprometido 

com sua historicidade (FREIRE, 2014). Desse modo, os pensamentos de Freire se contrapõem 

à educação do tipo bancária, segundo a qual os educandos são tábula rasa de conhecimento que 
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precisam ser preenchidos por aqueles que julgam ser os detentores do saber. A prática docente 

deve ser construída, portanto, exercitando a escuta e olhar sensível: 

 

[...] não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos os 

portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é 
escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e 

criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise falar a 

ele. (FREIRE, 2011, p. 111). 

  

 Nesse contexto, o autor propõe algumas reflexões sobre o ato de ensinar e as exigências 

que esta prática impõe. Inicia seu pensamento relacionando o ensino à pesquisa e afirmando 

que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 2011, p. 30). Assim, de 

acordo com o autor, o educador ensina porque busca, porque indaga, porque se indaga. Pesquisa 

para averiguar, constatar algo, intervir. E educa se educando. O ato de ensinar exige também 

respeito aos conhecimentos do educando, estabelecendo uma intimidade entre os saberes 

curriculares e a experiência social que os discentes possuem como indivíduos. 

Outro aspecto é a criticidade, exigência do processo de superação e não de ruptura. Freire 

ressalta a importância do processo de criticização da curiosidade. A curiosidade ingênua, que 

está associada ao saber do senso comum, criticizando-se se aproxima de forma metodicamente 

rigorosa do objeto e se torna curiosidade epistemológica (FREIRE, 2011), conforme a seguinte 

afirmativa: 

 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de 

algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal 

de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria 

criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 

diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. (FREIRE, 

2011, p. 33). 

 

 Considerando-se as especificidades do presente estudo, outros aspectos importantes que 

Freire aponta no ato de ensinar são a estética e a ética. O autor retoma a importância da prática 

docente, afirmando que esta deve ser, em si, um testemunho de decência e pureza. Ele aponta 

que estar longe da ética, ou fora dela, é uma transgressão. Ele aborda esta temática afirmando 

que: 

 

[...] transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar 

o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode 

dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar. 

(FREIRE, 2011, p. 35). 
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Diante do exposto, o presente estudo busca evidenciar possibilidades de trabalhar as 

áreas potenciais de cada docente de forma ética, apostando na construção horizontalizada, 

objetivando ultrapassar suas possíveis limitações e buscando meios de garantir o 

desenvolvimento de jovens e adultos com deficiência, com vistas a propiciar a mediação entre 

a vida escolar e a vida adulta pós-escola. 

 

2.1.3 Rumo à mudança: um sonho possível 

 

A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da 

situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o 

nosso sonho.      

(FREIRE, 2011, p.58). 

  

 Freire (2011) afirma que mudar é difícil, mas é possível. Para que a mudança se torne 

real, a ação político pedagógica precisa ser programada, não importando qual o projeto que 

queremos, ou precisamos desenvolver. Desse modo, o êxito dos educadores e educandos está 

centralmente alicerçado na certeza que jamais os abandona de que é possível mudar, de que é 

preciso mudar, de que preservar situações concretas de miséria é uma imoralidade, como é 

imoral permanecer com a realidade que jovens e adultos com deficiência vivenciam, sem ter 

oportunidade de sonhar com a profissionalização ou com a produção de algo que não seja o 

mais do mesmo: viver dentro do espaço escolar como discente até os seus setenta anos, não 

porque escolheram, mas porque é o que se tem de possibilidade na atualidade.  

Neste sentido, o próprio autor propõe que é preciso: “[...] desafiar os grupos populares 

para que percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua 

situação concreta. Mais ainda, que sua situação concreta não é destino certo ou vontade de 

Deus, algo que não possa ser mudado.” (FREIRE, 2011, p. 77). 

Desse modo, para que ocorra mudança, Freire chama a atenção para a conduta do 

educador e afirma que é imprescindível que ele faça a leitura do mundo, observando o contexto 

imediato em que seus educandos estão inseridos. O autor alerta que o educador não pode, de 

forma alguma, desconsiderar os saberes advindos da experiência dos discentes. É preciso estar 

sensível à explicação que eles dão ao mundo em que vivem e à compreensão da sua própria 

presença no mundo. A tudo isso que é explicitado, sugerido ou escondido, o autor chama de 

leitura do mundo – que precede a leitura da palavra (FREIRE, 2011).  

Nesse sentido, a proposta apresentada nesta tese é construída a partir da percepção da 

atuação dos docentes no processo reflexivo da própria prática com estudantes jovens e adultos 
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com DI. Portanto, considera-se adequado o referencial teórico escolhido para embasar este 

estudo, acrescido do referencial teórico de Philippe Perrenoud, no que tange às competências 

para ensinar. 

 

2.2 Competências docentes segundo Philippe Perrenoud 

 

Figura 5 - Philippe Perrenoud 

 
Fonte: Site Nova Escola 

  

Philippe Perrenoud é um sociólogo suíço, professor na Universidade de Genève, que 

escreveu grandes obras e trouxe relevante contribuição para a educação, propondo reflexões a 

respeito da formação do professor – com foco nas competências profissionais – e sobre as 

desigualdades, evasão e fracasso escolar. Perrenoud se interessa também pela temática do 

currículo, pelo trabalho escolar e pelas práticas pedagógicas. Entre as suas obras, destacam-se 

aqui: “Construir competências desde a escola (1999)”, “As dez novas competências para 

ensinar (2000)”, “Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza (2001)”, “A prática reflexiva 

no ofício de professor” (2002). 

O autor defende que a competência surge na escola como resposta a um problema 

antigo: o de “transferir conhecimentos” (PERRENOUD, 2000). 

Perrenoud (1999, p. 24) afirma que as competências orquestram um conjunto de 

esquemas. “No estágio de sua gênese, uma competência passa por raciocínios explícitos, 

decisões conscientes, inferências e hesitações, ensaios e erros”. Assim, evidencia-se que a 

construção da competência passa por um processo de aprendizagem, para alcançar determinado 

objetivo. 

Assim, o autor, Perrenoud (1999), ao discutir a construção de competências desde a 

escola, retoma a implicação do ofício docente e considera que a prática baseada em 

competências leva o professor a focar no aluno, propondo uma pedagogia diferenciada e com 

métodos ativos, que convida o professor a: 
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► considerar os conhecimentos como recursos a serem mobilizados; 

► trabalhar regularmente por problemas; 

► criar ou utilizar outros meios de ensino; 

► negociar e conduzir projetos com seus alunos; 

► adotar um planejamento flexível, indicativo e improvisar; 

► implementar e explicitar um novo contrato didático; 

► praticar uma avaliação formadora em situação de trabalho; 

►dirigir-se para um menor compartimento disciplinar. 

 

 Em sua obra, intitulada “As dez novas competências para ensinar”, Perrenoud (2000) 

propõe um inventário das competências que contribuem para reorientar a atividade docente e 

se baseiam, segundo o próprio autor, no referencial genebriano posto em aplicação em 1996, 

por este ter sido fruto de diversas negociações entre a autoridade escolar, professores, 

formadores e pesquisadores, tornando-se amplamente mais representativo do que um inventário 

que tivesse sido produzido por uma única pessoa. 

 Desse modo, haja visto que a presente tese dá ênfase às competências dos professores 

participantes desta pesquisa, com base no estudo do referido teórica, e apresenta-se, a seguir, 

de forma sistemática o conjunto de competências descrita por Perrenoud (2000, p. 19) na obra 

citada anteriormente, onde o autor amplia os conceitos e, como dito antes, forma um inventário 

de competências: 

 

1- organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

2- administrar a progressão das aprendizagens; 

3- conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

4- envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

5- trabalhar em equipe; 

6- participar da administração da escola; 

7- informar e envolver os pais; 

8- utilizar a tecnologia; 

9- enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

10- administrar sua própria formação contínua. 
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A fim de esclarecer a definição e descrever como cada competência mencionada acima 

mobiliza outras competências específicas, desenvolveremos, a seguir uma, breve organização 

para a compreensão desse inventário. 

 

1- Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

Saber organizar uma atividade pode parecer simples. No entanto, é preciso saber os 

objetivos da atividade que se propõe, respondendo às seguintes questões: vai atender ao aluno? 

Em quais aspectos? Desenvolvendo quais competências?  

Perrenoud (2000, p. 23) afirma que “enquanto praticarem uma pedagogia magistral e 

pouco diferenciada, os professores não dominarão verdadeiramente as situações de 

aprendizagem nas quais colocam cada um de seus alunos”. 

Para esta competência é necessário que os professores mobilizem as seguintes 

competências específicas: conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem 

ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem; trabalhar a partir das representações 

dos alunos; trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; construir e planejar 

dispositivos e sequências didáticas; e envolver os alunos em atividades de pesquisa em projetos 

de conhecimento. 

 

2- Administrar a progressão das aprendizagens. 

Perrenoud (2000) chama a atenção para os processos vividos na escola, dizendo que a 

aprendizagem humana é diferente da produção de objetos industriais, não somente por uma 

questão de ética, mas por conta das adversidades vividas pelos alunos, suas autonomias, dentre 

outras questões específicas que precisam ser notadas e avaliadas pelo professor.  

Assim, os docentes deverão desenvolver em sua ação as seguintes competências: 

conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos; 

adquirir uma visão longitudinal dos objetos do ensino; estabelecer laços com as teorias 

subjacentes às atividades de aprendizagem; observar e avaliar os alunos em situações de 

aprendizagem, de acordo com uma abordagem formativa; fazer balanços periódicos de 

competências e tomar decisões de progressão. 

 

3- Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

É possível investir em aulas que envolvam os alunos de forma diferente, possibilitando 

novos ambientes, propondo situações “ótimas” de aprendizagem. Para isso, é preciso focar no 

conjunto de competências específicas: administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma; 
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abrir, ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto; fornecer apoio integrado, trabalhar 

com alunos portadores13 de grandes dificuldades; desenvolver a cooperação entre os alunos e 

certas formas mais simples de ensino mútuo. 

 

4- Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 

Para esta competência, um passo a passo é construído, a saber: suscitar o desejo de 

aprender; explicar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver no aluno 

a capacidade de autoavaliação; instituir e fazer funcionar um conselho de alunos e negociar com 

eles diversos tipos de regras e de contratos; oferecer atividades opcionais de formação, “à la 

carte”; favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. 

 

5- Trabalhar em equipe 

Para a estruturação desta competência, algumas ações precisam ocorrer: elaborar um 

projeto de equipe, representações comuns; dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões; 

formar e renovar uma equipe pedagógica; enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, 

práticas e problemas profissionais; administrar crises ou conflitos interpessoais. 

 

6- Participar da administração da escola 

Para Perrenoud (2000, p. 94), “a totalidade do funcionamento de uma escola faz parte 

do currículo real e contribui para formar os alunos de maneira deliberada ou involuntária. 

Administrar a escola é sempre, indiretamente, ordenar espaços de experiências de formação.” 

Desse modo, torna-se fundamental que o professor desenvolva as seguintes 

competências: elaborar um projeto da instituição; administrar os recursos da escola; coordenar, 

dirigir uma escola com todos os seus parceiros; organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, 

a participação dos alunos. 

 

7- Informar e envolver os pais. 

A participação da família é extremamente importante no processo de aprendizagem dos 

estudantes, principalmente quando o objetivo é prepará-los para a vida, e não somente para 

alcançar conceitos acadêmicos.  

 
13“Portadores” foi o termo utilizado pelo autor, na construção do seu estudo. Atualmente, sob a ótica da inclusão, 

se referindo especificamente a deficiência, o termo correto é “Pessoa com deficiência”, baseando-se na atual Lei 

13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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O referencial aqui adotado propõe três componentes que mobilizam esta competência:  

dirigir reuniões de informação e de debate; fazer entrevistas; envolver os pais na construção 

dos saberes. 

 

8- Utilizar novas tecnologias. 

Mais do que nunca, o uso das tecnologias está sempre presente na vida cotidiana. Para 

Perrenoud (2000, p.122) “a escola não pode ignorar o que se passa no mundo. (...) E as novas 

tecnologias da informação, transformam espetacularmente não só nossas maneiras de 

comunicar, mas também de trabalhar, decidir, de pensar.” 

Assim sendo, é imprescindível que o professor vincule as suas ações, agregando novas 

competências tecnológicas, com destaque para as seguintes competências: utilizar editores de 

textos; explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos do ensino; 

comunicar-se à distância por meio da telemática; utilizar ferramentas multimídia de ensino. 

 

9- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

Enfrentar os dilemas que o professor vivencia em sua prática, principalmente refletindo 

as dificuldades voltadas para a inclusão, pode ser demasiadamente desafiador. No entanto, 

espera-se que o docente seja capaz de prevenir a violência na escola e fora dela; lutar contra os 

preconceitos e às discriminações sexuais, étnicas e sociais; participar da criação de regras de 

vida comum referentes à disciplina na escola, às sanções e à apreciação da conduta; analisar a 

relação pedagógica, a autoridade, a comunicação em aula; desenvolver o senso de 

responsabilidade, a solidariedade e o sentimento de justiça. 

 

10- Administrar sua própria formação contínua. 

Para Perrenoud (2000) um professor reflexivo compreende a sua prática, reavaliando os 

seus objetivos, seus procedimentos, compreendendo suas evidências e seus saberes e analisando 

os seus fracassos para, a partir daí, definir novos procedimentos para situações semelhantes, 

diversificando a própria prática. 

Para administrar a formação, algumas competências específicas devem ser mobilizadas: 

saber explicitar as próprias práticas; estabelecer seu próprio balanço de competências e seu 

programa pessoal de formação contínua; negociar um projeto de formação comum com os 

colegas (equipe, escola, rede); envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do 

sistema educativo; acolher a formação dos colegas e participar dela. 
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Diante das competências descritas, destaca-se a fala de Perrenoud (2002, p. 13), que 

afirma que “considera o professor como “um inventor, um pesquisador, um improvisador, um 

aventureiro que percorre caminhos nunca antes trilhados e que pode se perder caso não reflita 

de modo intenso sobre o que faz e caso não aprenda rapidamente com a experiência”. Desse 

modo, construir espaços de aprendizagens, de formações em serviço e de compartilhamentos 

de competências é extremamente necessário para que a inventividade pedagógica e humana 

aconteça. 

De modo a ratificar a importância do conhecimento docente de forma contínua, ressalta-

se a fala de Valente (2009, p. 91), que ao refletir a respeito dos estudos de Perrenoud, afirma 

que: 

 

[...] o uso de competências, com base no que teoriza Perrenoud, torna-se mais vivo e 
mais completo, quando são enriquecidas com estudos, pesquisas, leituras, debates, nos 

cursos de que se participa, nos programas que se vê, nas experiências que se troca, 

sendo necessário que o professor participe efetivamente de tais movimentos como 

forma de enriquecer o seu conhecimento e permanecer atualizado, continuamente, sob 

pena de não conseguir acompanhar as mudanças que surgem em todo momento na 

educação não só brasileira, mas mundial. 
 

 Desse modo, a formação possibilita o desenvolvimento de competências, promovendo 

o crescimento profissional do professor e facilitando a ampliação de recursos, a criação de 

projetos e a construção de redes de contato, fortalecendo as relações das equipes quando se 

trata, por exemplo, de formações em serviço.  

Segundo Perrenoud (2002, p. 4), “O professor reflexivo reexamina constantemente seus 

objetivos, seus procedimentos, suas evidências e seus saberes; busca compreender seus 

fracassos, define novos procedimentos para situações semelhantes, diversificando a própria 

prática”.  

A reflexão é, portanto, o meio que se estabelece entre o que se faz e o que se pode 

modificar e fazer de forma diferenciada, no futuro. O autor supracitado (2002) destaca ainda a 

importância da autonomia e da responsabilidade de refletir a respeito das práticas pedagógicas, 

ou seja, da capacidade do docente de refletir em e sobre sua ação, o que faz parte de um 

desenvolvimento permanente. 

Valente (2009, p.94), inspirada em Perrenoud e Donald Schön, afirma que: 

 

Refletir sobre a prática apresenta-se, então, com dois aspectos complementares. Por 

um lado, indica a necessidade de interferência na prática, da sua modificação por um 

processo próprio, intrínseco à pessoa. Por outro lado, refletir a prática conduz o 

profissional a praticar a reflexividade, ou seja, dinamizar a vivência através de um 

processo recriador, adotando como perspectiva a possibilidade inerente de construção 

de um novo saber. 
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Assim, baseando-se nos conceitos e no inventário de competências proposto por 

Perrenoud, que subsidiam o presente estudo, discutiremos a análise das competências 

identificadas nos relatos dos participantes. 
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___________________________________________________________________________ 

 

Capítulo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como professor devo saber que, sem a curiosidade que me move, que 

me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino.  

 

(FREIRE, 2011, p. 83) 
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3.1 Tipo de estudo e abordagem metodológica 

 

Para os objetivos que pretendemos alcançar com essa pesquisa, consideramos que seja 

pertinente desenvolver um estudo do tipo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa. 

O estudo é composto de duas etapas: etapa 1 - Pesquisa Documental e etapa 2 - Pesquisa de 

campo, com realização de entrevistas.  

 No que concerne à pesquisa descritiva, esta tem por premissa buscar a resolução de 

problemas, melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas (GIL, 

2008).  

Trata-se de pesquisa exploratória, pois tem como objetivo proporcionar maiores 

informações sobre determinado assunto, delimitar um tema, definir os objetivos ou formular 

hipóteses de uma pesquisa, e, por isso, é o primeiro passo de todo trabalho científico 

(ANDRADE, 2003). 

As metodologias qualitativas são capazes de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, relações, estruturas sociais, sendo estas 

compreendidas como construções humanas significativas (MINAYO, 2008). Essa abordagem, 

se preocupa em analisar e interpretar os aspectos que permeiam a complexidade humana, 

demonstrando detalhamento de hábitos, atitudes e tendências de comportamento (MARCONI; 

LAKATOS, 2011). 

Minayo e Gomes (2012, p.21) defendem que a pesquisa qualitativa responde às questões 

particulares, trabalhando no universo dos significados, dos motivos, das aspirações, crenças, 

valores e atitudes – características consideradas como parte de um conjunto de fenômenos 

humanos – afirmando ainda que [...] “o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar 

sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada 

com seus semelhantes”. 

Desse modo, tal abordagem se baseia no princípio de que os conhecimentos sobre os 

indivíduos só são possíveis através da descrição da experiência humana, a forma como esta é 

vivenciada e definida pelos seus próprios atores (POLIT; BECK, 2011). 

Como metodologia qualitativa, a presente pesquisa trata-se de um estudo de caso, na 

medida que acredita-se que este estudo se aproxima da definição técnica dada por Robert Yin 

(2005), tendo em vista que pode ser tratado como importante estratégia metodológica para a 

pesquisa em ciências humanas, pois pretende investigar um fenômeno contemporâneo, 

favorecendo uma visão holística, dentro do seu contexto da vida real. Assim, considera-se que 

o estudo de caso, como estratégia de pesquisa, pode ser usufruído em diversas situações. 
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Tormes, Monteiro e Moura (2018),  inspirados pelos estudos de Yin, afirmam que as 

pesquisas realizadas a partir do estudo de caso resultam em informações e análises consistentes 

para tomadas de decisão e reorientação de ações. 

Os três princípios fundamentais que delineiam o estudo, segundo Yin (2005), são: 

 

1- utilizar várias fontes de evidências, como registros, documentos, entrevistas, 

levantamentos, observações diretas ou participantes; 

2- criar uma base de dados para o estudo de caso, com informações e evidências básicas, 

comprovando a confiabilidade da pesquisa; 

3- construir a manutenção de uma linha de evidências, estabelecendo uma cadeia de 

relações desde a questão de pesquisa, protocolos, fontes de evidências, banco de dados 

e relatório do caso. 

 

3.2 Aspectos éticos da pesquisa 

     

O presente projeto foi submetido à Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, por meio do Centro de Pesquisa e Formação Continuada 

Paulo Freire (CPFPF), do Município (Apêndice I), que autorizou a realização do estudo (Anexo 

II), prosseguindo com a documentação para liberação da pesquisa nas 4 (quatro) unidades polos 

(Anexo III, IV, V e VI), em que se deu o estudo. 

Importante destacar os aspectos éticos que pautam o estudo, como dispõe as 

recomendações da Resolução 466/2012, que veio substituir a Resolução 196/96 do Ministério 

da Saúde (MS) em parceria com o Conselho Nacional de Saúde (CNS), visando assegurar os 

direitos dos sujeitos participantes de pesquisas (BRASIL, 2012). Esta pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, a partir de 

submissão à Plataforma Brasil, Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 

número 28152919.0.0000.5243 e número do parecer 3.927.702. 

Os participantes foram informados quanto aos objetivos da pesquisa e a participação 

como voluntários, de modo a autorizarem a sua participação na pesquisa, procedendo assim 

com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice III)  
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3.3 Cenário 

  

 A pesquisa em tela teve como cenário o Município de Duque de Caxias, localizado na 

região da Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, conforme demonstra na figura a 

seguir:  

 

Figura 6- Mapa do Município de Duque de Caxias – Divisão dos quatro distritos 

 

 

Fonte: IBGE (2016) 
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Duque de Caxias ocupa uma área de 467,620 km2 de extensão que corresponde a 

aproximadamente 6,8% da área da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e cerca de 

35% do território da Baixada Fluminense (IBGE, 2010). 

De acordo com os dados do IBGE, em 2010 o município teve sua população estimada 

em 855.048, com densidade demográfica calculada em 1.828,51 habitantes por km2. Estima-se 

que até o final de 2021 a população chegará a 929.449 pessoas.  

Historicamente, Duque de Caxias era o 8º (oitavo) distrito do Município de Nova 

Iguaçu, sendo emancipado a partir do decreto 1.055, de 31 de dezembro de 1943. A sua 

localização se situa no fundo da Baía de Guanabara, tendo como municípios limítrofes: ao norte, 

Miguel Pereira; a nordeste, Petrópolis; a leste, Magé; a oeste, Nova Iguaçu; a sudoeste, Belford 

Roxo e São João de Meriti; e ao sul, o Rio de Janeiro (DUQUE DE CAXIAS, 2015). 

O município se organiza geograficamente e administrativamente em 4 (quatro) distritos, 

sendo estes: Centro, Campos Elíseos, Imbariê e Xerém. Assim sendo, o estudo se deu nos 

quatros distritos do Município de Duque de Caxias. Em termos distritais, o 1º distrito, Duque 

de Caxias, abrange uma área com cerca de 41 km2 e fica situado ao sul do território municipal. 

Já o 2º distrito, Campos Elíseos, possui 98 km2 no centro-leste; o 3º distrito, Imbariê, ocupa 

uma área de 64 km2, situada à nordeste do território municipal e o 4º Distrito, Xerém, ocupa a 

maior extensão territorial do município, com cerca de 239 km2, situado na sua porção noroeste. 

Importante ressaltar que na região do 2º Distrito está situada a terceira maior refinaria de 

petróleo da Petrobrás, a Refinaria de Duque de Caxias – REDUC (DUQUE DE CAXIAS, 

2015).  

Em relação ao lazer e à cultura, a população habitualmente se reúne em praças situadas 

nos bairros, costumando realizar festas de rua e frequentar os shoppings da cidade. Na cidade 

há também clubes privativos, casas de show e a famosa escola de samba Acadêmicos da Grande 

Rio, que comumente promove festas. No centro de Duque de Caxias, localiza-se o Centro 

Cultural Oscar Niemeyer, que é composto pela Biblioteca Pública Leonel de Moura Brizola e 

pelo Teatro Raul Cortez. Há ainda outros pontos culturais distribuídos na cidade, destacando-

se o roteiro do museu Vivo do São Bento; a visitação à Igreja Paroquial Nossa Senhora do Pilar, 

rica em arte barroca; a ida aos sítios arqueológicos dos sambaquis; a visita às ruínas da Fazenda 

Iguaçu e a Reserva Biológica do Tinguá (ROCHA, 2018). Ainda no 1º distrito está situado o 
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Museu Ciência e Vida, que oferece diversas exposições temporárias, além de planetário, 

auditório e salas para oficinas14. 

Em se tratando do centro comercial do referido município, Duque de Caxias possui um 

dos comércios mais importantes e diversificados do estado do Rio de Janeiro, com uma 

variedade de bens e serviços presente apenas nos maiores centros comerciais dos municípios 

de Nova Iguaçu, Niterói e Rio de Janeiro, além de uma série de outras atividades econômicas 

em processo de expansão no município, dentre as quais destacam-se o forte crescimento dos 

empreendimentos de transporte e logística; a instalação de grandes centros de distribuição das 

Casas Bahia, Carrefour e Hortifruti; o parque gráfico do jornal O Globo; a empresa alimentícia 

Bunge (Moinho Carioca) e a produtora de insumos navais Rolls Royce; a Coca-Cola; e os 

centros comerciais Caxias Shopping e Shopping Outlet Premium (SILVEIRA; RIBEIRO, 

2017). 

De modo a expor as informações da educação pública do referido município, apresenta-

se o quantitativo de alunos matriculados na rede de ensino, que em 2020, ano em que se deu a 

coleta de dados da presente pesquisa, chegou a 74.150 alunos15, com 177 unidades escolares, 

divididas pelos quatro distritos, da seguinte forma: 

 

► 1º distrito: 47 escolas e 18 creches;  

► 2º distrito: 47 escolas e 8 creches;  

► 3º distrito: 28 escolas e 4 creches; 

► 4º distrito: 21 escolas e 4 creches. 

 

Duque de Caxias também dispõe, em seu território, de 238 escolas particulares. Quanto 

ao Ensino Superior tem-se, no primeiro distrito, a Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense (FBEF), pertencente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que 

oferece cursos de graduação em Pedagogia, Matemática e Geografia, além de cursos de pós-

graduação. Ainda no primeiro distrito, está a Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO), 

com cursos de graduação e pós em diversas áreas. Também há o polo da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que oferece cursos de extensão e especialização em 

educação e serviço social. Podemos citar ainda a Universidade Estácio de Sá, que dispõe de 

 
14O Museu Ciência e Vida é um empreendimento da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à 

Distância – Fundação CECIERJ, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de 

Janeiro. Disponível em: https://www.cecierj.edu.br. 
15Informações disponibilizadas pela Coordenadoria de Educação Especial, a partir da planilha de dados do 

EDUCACENSO, 2020. 
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cursos de graduação e pós-graduação, e a Faculdade de Duque de Caxias (FEUDUC) que 

oferece cursos de graduação em administração, enfermagem, serviço social e sistema de 

informação (ROCHA, 2018). 

Importa também apresentar a Secretaria Municipal de Educação, responsável por gerir 

a rede municipal. Na organização desta secretaria, há uma composição de subsecretarias, 

departamentos e coordenadorias, entre outros setores. No caso do público-alvo da educação 

especial, o acolhimento é feito pela Coordenadoria de Educação Especial, que está subordinada 

à referida secretaria, sendo este o setor responsável por acompanhar, orientar e implementar 

ações nas unidades escolares. Assim sendo, partimos deste setor para nos aproximar da 

realidade do município. Mais adiante, no capítulo dos resultados e análise, apresenta-se a 

estrutura da CEE e das unidades polos pesquisadas, com base na análise documental.  

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

► critérios de inclusão: professores das escolas polos que trabalhavam com as Classes 

Especiais de Jovens e Adultos com DI, na EJA, com aluno incluído com DI no ensino 

regular, no AEE, e Professor I – Educação Especial; 

► critérios de exclusão: professores licenciados ou que ainda não tinham iniciado as 

atividades com os alunos com DI dentro do período das entrevistas, que se deu no 

primeiro semestre de 2020, seja por conta do período das férias ou devido à pandemia.  

 

3.5 Participantes 

 

Os participantes da pesquisa foram os docentes que atuam com estudantes matriculados 

em classes especiais de jovens e adultos com DI, professores da EJA (com aluno incluído com 

DI no ensino regular), docentes do AEE que atendem estudantes com DI e o Professor I – 

Educação Especial16. Todos estão lotados nas 4 (quatro) unidades escolares (UE) descritas 

anteriormente, consideradas como escolas polos em cada distrito: Escola Municipal Ruy 

Barbosa; Escola Municipal Regina Celi da Silva Cerdeira - Centro de Referência; Escola 

Municipal Santa Luzia; Escola Municipal Santo Agostinho. 

 
16Professor I – Educação Especial, são os docentes que entraram no primeiro e último concurso para essa função. 

No edital de concurso público Nº 001/2015 (DC/SME), a formação exigida foi: Ensino Superior/Licenciatura Plena 

com habilitação em Educação Especial; e/ou Licenciatura e Pós-Graduação em Educação Especial, ou Inclusiva; 

e Curso de Formação de Professores para Educação Especial na modalidade Estudos Adicionais. 
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Após autorização do CPFPF para a realização da pesquisa, o próximo passo foi entrar 

em contato com a direção de cada UE. Foi encaminhado o documento para a gestão de cada 

UE, informando a autorização do setor de pesquisa da SME/DC: CPFPF para proceder com a 

realização do estudo. Assim, cada diretor encaminhou os nomes e contatos dos professores para 

que se conduzisse o procedimento seguinte, que era a explicação do objeto de estudo, o envio 

do TCLE e, após a leitura do termo de consentimento, o agendamento da data da entrevista. 

Desse modo, o total de professores contactados foi:  

 

► 1º Distrito: 3 (três) professores da EJA, 3 (três) da Classe Especial e 1 (um) professor 

do AEE.  

► 2º Distrito:  3 (três) professores de Classe Especial. 

► 3º Distrito: 1 (uma) professora da EJA, 1 (uma) professora de Classe Especial e 1 

(uma) professora PI - Educação Especial. 

► 4º Distrito: 2 (dois) professores da classe Especial; 2 (duas) da EJA, 1 (uma) do AEE 

e uma professora PI - Educação Especial. 

Totalizando: 18 (dezoito) professores contactados. 

 

Após contato, aplicados os critérios de inclusão e exclusão, 5 (cinco) professores foram 

retirados da pesquisa, sendo: 

 

► 1 (uma) professora da EJA no primeiro distrito que não teve aluno especial incluído 

em 2019 e em 2020, devido a pandemia, não tinha conhecido ainda os alunos; e (1) uma 

professora da Classe Especial, que não retornou as ligações e nem respondeu as 

mensagens encaminhadas pelo celular;  

► no segundo distrito 1 (uma) professora não pode participar por problemas de saúde;  

► e no quarto distrito 1 (um) professor explicou que era seu primeiro ano na classe 

especial e que assim que assumiu a turma veio a pandemia, o que o impossibilitou de 

conviver com os alunos; e 1 (uma) professora do AEE/Sala de Recursos, que não 

retornou os contatos.  

 

Desse modo, permaneceram 13 (treze) professores. De forma a preservar o anonimato 

dos participantes durante a investigação, os mesmos foram identificados com nomes fictícios, 

acompanhados pelas siglas, de acordo com a modalidade de ensino: AEE para professor do 

Atendimento Educacional Especializado, ER para professores do ensino regular na modalidade 
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da EJA e PI/EE para Professores I - Educação Especial, seguido dos números 1,2,3,4, que 

indicam os distritos.  

 

3.6 Técnica de coleta de dados 

 

As técnicas de coleta de dados utilizadas para responder aos objetivos do presente estudo 

foram: pesquisa documental e entrevista semiestruturada. Para melhor organização, dividimos 

a aplicação dessas técnicas em 2 etapas:  

 

● Etapa I: pesquisa documental. Aqui vale recorrer à afirmação de Appolinário (2009, 

p. 67) a respeito do que é considerado um documento: “qualquer suporte que contenha 

informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo 

ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, os registros 

audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros”. 

 

  Para Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p.13), “a pesquisa documental é um 

procedimento metodológico decisivo em ciências humanas e sociais porque a maior parte das 

fontes escritas – ou não – são quase sempre a base do trabalho de investigação.” 

  Assim sendo, foi solicitado à CEE o Plano de Ação da Coordenadoria e, às unidades 

polos, o Projeto Político Pedagógico, visando assim conhecer, para fins de utilização neste 

estudo, a estrutura organizacional e pedagógica da educação especial do referido município. 

 

● Etapa II: entrevista semiestruturada, que para Minayo e Gomes (2012) é conduzida 

por parte do entrevistador, estabelecendo uma conversa a dois ou entre vários 

interlocutores. Na classificação específica da entrevista semiestruturada, o entrevistado 

tem a possibilidade de discorrer a respeito do tema em questão, sem se prender à 

indagação formulada. 

 

Desse modo, no processo de realização da entrevista, o pesquisador busca identificar 

informações contidas na fala dos atores sociais, “uma vez que se insere como uma forma de 

coleta de fatos relatados pelos mesmos enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam 

uma determinada realidade que está sendo estudada” (MINAYO, 2008, p. 57). 

Assim sendo, como mencionado, após a coleta dos nomes dos professores a partir das 

informações enviadas pelos diretores das UEs e com o consentimento dos professores para 
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participar na pesquisa, procedeu-se, no período de agosto a novembro de 2020, o agendamento 

das entrevistas, de acordo com a possibilidade de cada professor. 

 Devido ao momento de pandemia do vírus da COVID-1917 e a necessidade de 

isolamento social, as entrevistas foram realizadas no formato online, por meio do aplicativo 

TeamLink18, que garantiu a gravação das entrevistas para posterior transcrição.  

Desse modo, segue o roteiro utilizado para condução das entrevistas: 

 

Quadro 7 - Roteiro para as entrevistas com os docentes 

Unidade Escolar:__________________________________________________________ 

Distrito:_________________________________________________ 

Docente: ________________________________________________  

Idade: ____________ 

Turno em que trabalha:____________________ 

I- Formação do Docente – (para análise do perfil do professor) 

Curso Formação de Professores (   ) 

Graduação (   ) Qual? ______________________________________ 

Pós Graduação (   ) Qual? ___________________________________ 

Mestrado (   ) Qual? _______________________________________ 

Doutorado (   ) Qual? ______________________________________ 

Outros cursos: ____________________________________________ 

II- Tempo de atuação – (para análise do perfil do professor) 

Tempo de atuação como professor: _____________________________ 

Tempo de atuação na rede: ___________________________________ 

Tempo de atuação como professor da Classe Especial de Jovens e Adultos/ ou na EJA/ ou no 

AEE/ ou como PI – Educação Especial: __________________________ 

III- Prática docente – (para análise de conteúdo) 

 
17De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020), os coronavírus são uma família de vírus que 

causa infecções respiratórias que variam do resfriado comum a comprometimentos mais graves na saúde. O 

coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença de coronavírus COVID-19.  

O primeiro caso do novo coronavírus (COVID-19) no País, foi confirmado no dia 26 de Fevereiro de 2020. Um 

homem de 61 anos deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com histórico de viagem para 

Itália, região da Lombardia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  
18O TeamLink é uma das soluções avançadas para videoconferência que permite que qualquer pessoa trabalhe 

junto com equipes e parceiros de qualquer lugar e a qualquer momento. O TeamLink não tem limite de tempo. A 

tecnologia de vídeo em tempo real mais avançada do mundo para latência ultra baixa e vídeo e áudio nítidos. 

Disponível em: https://www.teamlink.com. 
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1- Como se dá a sua prática docente no processo ensino aprendizagem de estudantes 

jovens e adultos com DI, nesta Instituição? 

2- Que atividades são desenvolvidas para inserção desse aluno no mundo do trabalho? 

3- Que aspectos facilitam e/ou dificultam a sua prática docente com estudantes jovens e 

adultos com DI? 

4- Você costuma refletir sobre a sua prática docente? 

5- Você realiza ou sente a necessidade de se atualizar sobre o assunto?  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Para o levantamento do diagnóstico de cada unidade escolar, dados do município e 

dados específicos das turmas de Classe Especial, conforme descrito anteriormente, foram 

analisados os seguintes documentos: Plano de Ação da Coordenadoria de Educação Especial/ 

SME/DC (2018); PPPs das unidades escolares (2020-2021); Planilhas das turmas das UEs 

(2020); Planilhas do EDUCACENSO/2020. 

 

3.7 Tratamento e análise dos dados 

 

      Para a análise das entrevistas, este estudo teve sustentação em Bardin (2009), cujos 

preceitos metodológicos da análise de conteúdo foram utilizados a partir da pesquisa 

qualitativa. 

Rodrigues e Leopardi (1999) apontam que os caminhos para a realização da análise de 

conteúdo podem ser vários. Os procedimentos variam de acordo com o objetivo, em suas fases 

ou etapas. Geralmente, inicia-se com uma leitura globalizada do material, passando 

posteriormente para o recorte em suas partes e partindo em seguida para a categorização e 

classificação, com vistas a uma decodificação do significado das partes com relação ao todo. 

          Assim sendo, baseando-se em Bardin (2009), destacam-se as seguintes etapas definidas 

como: pré-análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação, conforme demonstra o esquema a seguir: 
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Figura 7 - Fases da análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2009) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Bardin 

 

 Segundo Bardin (2009), em cada etapa o material é tratado de forma a alcançar as 

categorias do estudo a ser explorado: 

 

Na primeira etapa: pré-análise ► desenvolvem-se as operações preparatórias para a 

análise propriamente dita. Esta fase consiste num processo de escolha dos documentos, 

formulação das hipóteses e dos objetivos da análise e elaboração dos indicadores que 

fundamentam a interpretação final. 

Na etapa seguinte: exploração do material ou codificação ► tem curso o processo 

através do qual os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em 

unidades que permitem uma descrição das características pertinentes ao conteúdo 

expresso no texto. 

E na terceira etapa: tratamento dos resultados - inferência e interpretação ► busca-

se, nesta etapa, destacar as informações fornecidas pela análise, através da 

quantificação simples (frequência) ou mais complexas, como a análise fatorial, 

permitindo apresentar os dados. 

 

  Desse modo, a partir do material coletado, apresentam-se as seguintes etapas da análise 

das entrevistas: 

 

 

  

 

 Primeira Etapa: Pré-análise 

 
Segunda etapa: exploração 
do material ou codificação 

 
Terceira Etapa: tratamento 
dos resultados - inferência 

e interpretação 
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1ª etapa: leitura flutuante do material (Apêndice III); 

2ª etapa: decomposição das mensagens dos participantes, transposição para os quadros 

sistematizados das temáticas que foram abordadas na entrevista, registrando as 

ocorrências e definindo as Unidades de Significação (US); 

3ª etapa: distribuição das US em categorias, com geração de três grupos, a saber:  

Primeiro grupo das US: saúde mental dos docentes; comprometimento e humanização 

com a docência; vínculo professor e aluno e inclusão social; agente de apoio à inclusão; 

o fazer docente; conscientização de todos e direitos dos alunos;  planejamento; 

dificuldades e faltas no cuidado intersetorial da saúde; famílias: desafios e 

possibilidades; representatividade da escola; reflexão na ação e sobre a ação; 

dificuldades cognitivas dos discentes; Interação/inclusão entre os discentes; falta de 

políticas públicas; trabalhar a autopercepção X Infantilização do estudante; investir nas 

potencialidades; acompanhamento e auxílio ao professor; desafios do/no processo de 

inclusão; falta de estrutura e recursos; descaso com os estudantes e experiências de 

exclusão; experiências positivas; vivência e autoavaliação do professor. 

Segundo grupo das US: organizar situações de aprendizagens; administrar as 

progressões das aprendizagens; saber conceber dispositivos de diferenciação e ampliar 

os espaços de aprendizagens; envolver os alunos em suas aprendizagens; trabalhar em 

equipe; participar da administração da escola; informar e envolver as famílias; (mau) 

uso das novas tecnologias; deveres, desafios e ausências da profissão x competências. 

Terceiro grupo das US: atividades funcionais; estratégias para desenvolver habilidades 

laborais; formação contínua, formação desarticulada da prática, falta de formação e 

dialética ensino e serviço; parcerias na prática docente; BPC: benefícios e receios; 

acompanhamento da vida pós-escola. 

4ª etapa: descrição das categorias e análise dos dados fundamentados na obra de Paulo 

Freire e Philippe Perrenoud: 

1ª categoria: prática docente com estudantes jovens e adultos com DI: ações, reflexões 

e desafios do cotidiano. 

2ª categoria: competências docentes: caminhos, possibilidades, dilemas, desafios e 

ausências. 

3ª categoria: formação contínua (permanente) com vistas às atividades funcionais: 

urgência docente e esperança para a progressão da aprendizagem na perspectiva da vida 

pós-escola. 
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 Para identificar aspectos da prática do docente de estudantes jovens e adultos com 

deficiência intelectual a partir do processo ação-reflexão-ação e descrever as competências 

dos docentes que contribuem no processo ensino aprendizagem destes estudantes, foram 

realizadas 13 (treze) entrevistas. Para facilitar a decomposição do material, as perguntas foram 

organizadas, de acordo com os dois primeiros objetivos da presente pesquisa, da seguinte 

forma: 

 

Quadro 8 - Sistematização do instrumento de coleta com vistas a responder  

aos objetivos 2 e 3 

 
Perguntas: 

 

Objetivo 1: 

identificar aspectos da prática do 
docente de estudantes jovens e 
adultos com deficiência intelectual, a 
partir do processo reflexão sobre a 
ação. 

 

Objetivo 2:  

analisar as competências dos 
docentes que contribuem no 
processo ensino aprendizagem 
de estudantes jovens e adultos 
com deficiência intelectual. 

1- Como se dá a sua prática 

docente no processo ensino 

aprendizagem de estudantes 

jovens e adultos com DI, nesta 

Instituição? 

X X 

2- Que atividades são 

desenvolvidas para inserção 

desse aluno no mundo do 

trabalho? 

_______ X 

3- Que aspectos facilitam e/ou 

dificultam a sua prática docente 

com estudantes jovens e adultos 

com DI? 

_______ X 

4-Você costuma refletir sobre a 

sua prática docente? 

X _______ 

5- Você realiza ou sente a 

necessidade de se atualizar 

sobre o assunto? 

________ 

X - Analisando as respostas, nesse 

momento os professores param 

para refletir sobre a prática X 

teoria. 

X 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Assim sendo, foi realizada a decomposição das mensagens dos participantes para os 

quadros sistematizados das temáticas que foram abordadas na entrevista, registrando as 

ocorrências e definindo as US (Apêndice III). 
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  Após a decomposição das falas dos participantes e a definição das Unidades de 

Significação, foi realizada a contagem das ocorrências de cada US (Apêndice IV). 

  A fim de apresentar como foi realizada a síntese das análises anteriores para elaboração 

das categorias, segue a construção do quadro seguinte, com as unidades de significação e as 

categorias:  

  

Quadro 9 - Unidades de Significação (US), Unidades Registro (UR) e categorias na análise 

de conteúdo segundo Bardin (2009) 

Unidade de Significação (US) Total 

UR 

(Tema central da US) 

 

Categorias Total de 

Categorias 

Sobrecarga de trabalho (3)/ Prejuízos na 
docência (1)  

Trabalho árduo e solitário (1) 

Trabalho solitário (3) 
Angústia docente (7) 

Demandas da prática docente e suas angústias 

(1) 

Condições de trabalho (1) 
Descaso com o trabalho do professor (1) 

Desvalorização do professor (2) 

Frustração do professor (3) 
Falta de autonomia (na docência e escola) (2) 

Ansiedade (1) 

Desespero na docência (3) 

Autocobrança (7) 

Estresse do professor (1)  

Saúde mental do docente (2) 

Inquietação do professor (4) 
Romantização da docência (1) 

Condição de vida (1) 

45 

 

Saúde mental dos 

docentes 

1ª Categoria: 

Prática docente 

com estudantes 

jovens e adultos 
com DI: ações, 

reflexões e 

desafios do 
cotidiano 

425 

(51,14%) 

Comprometimento (3) 
Compromisso e respeito (1) 

Humanização (5) 

Autoacolhimento (1) 

Motivação (1)/ Comprometimento com a 
profissão (2) 

O professor como mediador (facilitador) do 

processo de aprendizagem (3) 

15 

 

Comprometimento e 

humanização com a 

docência 

Afeto na relação docente e discente (2)/ 

Acolhimento ao discente (4)/ 

Construção de vínculos afetivos para a inclusão 

(1)/ Acolhimento (3)/ Vínculo afetivo com a 
escola e com as pessoas (1)/ Vínculo (4)/ 

Potencializar a felicidade (3)/ A relação 

professor e aluno (1)/ A relação do aluno com a 
escola (1) 

30 

 

Vínculo professor e 

aluno e inclusão social 
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Trabalho afetivo e interação social (1)/ Inclusão 

social (7) 

Autoestima (2) 

Necessidade de agente de apoio à inclusão (1) 

Agente de apoio à inclusão (12) 

Falta de agente de apoio à inclusão (3) 
Mediação nas atividades (2) 

18 

 

Agente de apoio à 

inclusão 

Construtivismo (1) Aulas expositivas (1) 2 

 

O fazer docente 

Cidadania (3) 

Conscientização (2) 
Conscientização dos direitos da pessoa com 

deficiência (1) 

Informação sobre os benefícios da pessoa com 
deficiência (1) 

7 

 

Conscientização de 

todos e direitos dos 

alunos 

Avaliação dos estudantes com indicativos de 

deficiência (1) 

Planejamento para a prática pedagógica (1) 

Planejamento e Organização (2) 
Revisitar o planejamento (1) 

Planejamento (8) 

Implementar novas práticas (1) 

Falta de tempo para planejamento (8) 

22 

 

Planejamento 

  

Dificuldades de acesso e acompanhamento 
da saúde (10)/ Dificuldade de acesso 

territorial (1)/ Demandas de cuidado da 

saúde na família (1)/ Falta de acesso a saúde 
e educação em idade precoce (1)/ Falta de 

suporte psicológico para a família (2)/ Falta 

de acompanhamento da rede de saúde (5)/ 

Ausência de especialistas da saúde (1) 

21 

 

Dificuldades e faltas 

no cuidado 

intersetorial da saúde.   

Carência das famílias (1) 

Barreiras familiares (1) 
Falta de participação e apoio das famílias (2) 

Tutela das famílias (2) 

Resistência da família quanto ao 
acompanhamento na rede de saúde (1) 

Recusa da família em ministrar a medicação 

(1) 
Demanda familiar (1) 

Recusa da família quanto ao uso da 

medicação (1) 

Dificuldade de acesso à família (1) 
Falta de parceria da família (2) 

Desistência da família (2) 

Vínculo das famílias (1) 
Apoio às famílias (1) 

Parceria com outros setores de apoio às 

famílias (1) 

18 

 
Família: desafios e 

possibilidades 

  

A escola e execução de serviços de múltiplas 

instâncias (1) 
Escola como meio de subsistência (1) Escola 

como lugar de cuidado (1) Estar na escola 

como espaço de satisfação (1) 

20 

 

Representatividade da 

escola 
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Escola como meio de aprendizagem social (1) 

Escola como espaço solitário (3) 

Escola como referência: acolhimento e cuidado 
(1) Escola de referência para a inclusão (1)/ 

Segurança do aluno somente na escola (1)/ 

Escola para socialização (1)/ A segurança do 
aluno na escola (1) 

Identificação do docente com a cultura da 

escola (1)/ 
Cultura escolar e atuação docente (3) 

Cenário da escola pública: desafios para a 

prática docente (1) 

Educação na perspectiva da socialização (1)_ 

A necessidade da inclusão social (1) 

Reflexão e compreensão da ação docente (1) 

/ Reflexão na ação docente (1) / Reflexão 

sobre a prática (2)/ Reflexão como 
motivação para refazer e avaliar a prática (1)/ 

Reflexão de diferentes demandas (1)/ Ação, 

reflexão e planejamento (2)/ Reflexão na 

prática (2)/ Reflexão a partir da teoria (3)/ 
Reflexão solitária (1)/ Reflexão coletiva (5)/ 

Reflexão a partir de debates nas redes (1)/ 

Reflexão permanente (5)/ Reflexão para 
garantir o acesso e permanência dos alunos 

(1)/ Reflexão a partir dos desafios e 

questionamentos (1)/ Reflexão a partir das 
necessidades dos alunos (2)/ Reflexão e ação 

(1)/ Reflexão com os alunos (1)/ Reflexão (1) 

32 

 

Reflexão na ação e 

sobre a ação 

  

Processo cognitivo lento (1) 

Interesse e dificuldade em acompanhar (1) 

Vontade dos alunos (1) 

   As limitações dos discentes (1) 

4 

 

Dificuldades cognitivas 

dos discentes  

  

Inclusão dentro da escola (1) 

Interação entre a Classe Especial e ensino 
regular (15) 

Socialização e integração da Classe Especial 

e ensino regular (1) 
Trabalho colaborativo entre os alunos do 

ensino regular e o aluno incluído (1) 

Interação entre os discentes (2) 

Produção coletiva (entre os discentes) (2) 

O apoio das crianças como facilitador (1) 

23 

 
Interação/inclusão 

entre os discentes 

Falta de políticas públicas (9) 
Falta de política pública de Educação 

Inclusiva para jovens e adultos com DI (2) 

Política pública (2) 
Falta de um programa voltado ao jovem e 

adulto com DI (1) 

Falta de estabilidade para a conclusão dos 

projetos (4) 

18 

 

Falta de políticas 

públicas 

 Infantilização do jovem e adulto com 
deficiência (4) 

Espaço infantil (1) 

10 

Trabalhar a 

autopercepção x 
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Romper a infantilização do jovem e adulto 

com DI (2) 

Autopercepção como jovem e adulto (1) / 
Desenvolver comportamentos para a idade 

adulta (1) / Autopercepção do discente (1) 

Infantilização do 

discente 

Trabalhar as potencialidades (2) 

Desenvolver habilidades (9) 

Limitações X Habilidades (1) 
Encorajamento X Resistência do aluno (1) 

Limitações X Potencialidades (2) 

Valorização dos pequenos avanços (1) 

Investimento no aluno (1) 

   Responsabilidade (1) 

18 

 

Investir nas 

potencialidades 
  

Acompanhamento e auxílio aos professores 

que atendem o público-alvo da educação 

especial 

2 

 

Acompanhamento e 

auxílio ao professor 

  

Desafios do processo de inclusão (3) / 

Desafios de uma escola de referência (4) / 
Descompromisso com a docência (3) / 

Descompromisso do docente X 

Compromisso da equipe (3) / 

Vulnerabilidade social nas ações (1) / Riscos 
de uma prática assistencialista (1) / Os 

desafios da inclusão nas turmas regulares (2) 

/ Dificuldade do professor em compreender a 
turma (1) / Pouca interação com o noturno 

(1) / Pouca interação com os professores do 

noturno das turmas regulares (1) / 
Desigualdade social (1) Quantidade elevada 

de alunos em Classe Especial (1) / Demandas 

da educação especial (1) / Os desafios da 

Classe Especial (1) / O dilema da inclusão na 
sociedade (1) / Falta de experiência X 

processo de escolarização (1)/ Falta de 

conhecimento que nasce da prática (1)/  
Desafios do fazer docente X a necessidade do 

aluno (1) / Visão reducionista sobre o aluno 

com deficiência (1) 
Frustração do aluno e desgaste da docência 

(1) / Realidade dos estudantes com 

deficiência (2) 

Vulnerabilidade do aluno e toda escola (2) 
Vulnerabilidade das ações (3) 

Frustração do aluno e desgaste da docência 

(1) 

Dilemas da turma heterogênea (2) 

Desafios da turma heterogênea (4) 

Especificidade da Classe Especial (3) 

O desafio das particularidades do estudante 
com deficiência (1) 

Especificidade de cada aluno (1) 

Trabalho paralelo entre aluno incluído e alunos 

do ensino regular (2) / O dilema dos alunos 
incluídos e a turma (1) 

55 

 

Desafios do/no 

processo de inclusão 
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Interferência da gestão pública (3) 

Falta de estrutura (8) 
Falta de recursos (7) 

Falta de investimento público (10) 

Falta de material e estrutura física (1) 

Falta de materiais específicos para a 
educação especial (2)  

Falta de sala de informática adaptada (1) 

Não funcionamento da Sala de Recursos (1) 

Ausência de atividades extra- classe (1) 

31 

 

Falta de estrutura e 

recursos 

  

Descaso com os estudantes com deficiência 
(3) 

A inexistência da Educação Inclusiva (2) 

Tutela do direito de ir e vir (1) 
Padronização do aluno (3) 

Experiências de exclusão (1) 

Exclusão (1) 

A exclusão da Classe Especial dentro da 

escola (1) 

9 +3: 12 

 

Descaso com os 

estudantes e 

experiências de 

exclusão 

  

Experiências positivas (2) 
Valorização dos avanços na aprendizagem 

(2) / Experiência (2) 

6 

 

Experiências positivas 

A prática docente a partir da vivência (2) 

Vivência para a prática docente (1) 

A prática e a experiência para uma nova 
prática (1) / A prática desafia a teoria (2) / 

Autoavaliação para novas práticas (1) / 

Autoavaliação para verificar, atualizar, 
adaptar ou modificar (1) / Cuidado com a 

prática (1) / Vivência que atualiza (4) / 

Desarticulação teoria e prática (2) 

O ser humano como facilitador ou 

dificultador (1) 

16 

 

Vivência e  

autoavaliação do 

professor 

  

Organizar e dirigir situações de 
aprendizagem (5) 

Organização das atividades (1)  

6 
Organizar 

situações de 

aprendizagens 

2ª Categoria: 

Competências 

docentes: 

Caminhos, 
possibilidades

, dilemas, 

desafios e 

ausências. 

185 

(22,26%) 

Administrar situações de aprendizagens (2) 

Progressão das aprendizagens (2) 

Organizar a progressão da aprendizagem (4) 

8 

Administrar as 

progressões das 

aprendizagens 

----------------  

Envolver os alunos em suas aprendizagens e 

trabalho (27) 

Interação entre docente e discentes (2) 
Organização e envolvimento dos alunos (4) 

Debate e troca (1) 

Disposição e encorajamento da turma (1) 
Comprometimento da turma (1) 

Colaboração da turma (1) 

Inclusão (4) 
Prática docente para o desenvolvimento das 

habilidades (1) 

42 

Envolver os alunos em 

suas aprendizagens 

----------------  
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----------------  

----------------  

Diálogo entre os docentes (1) / Apoio e 

suporte aos docentes (3)/ Discussão e 

planejamento (1) 

Trabalho colaborativo (4) 
Trabalhar em Equipe (16) 

Ação coletiva (1) 

Trabalho colaborativo com os docentes e a 
equipe pedagógica (1) / Perspectiva do 

trabalho em equipe (2) 

Apoio da equipe pedagógica (1) 
O compromisso e suporte da direção (1) 

Parceria entre os docentes (1) 

Parceria do pessoal de apoio e cozinha (1) 

Parceria entre os docentes (3) 
Acolhimento entre os docentes (1) 

Responsabilidade compartilhada (1) 

Debate coletivo sobre práticas de 
aprendizagem (1) 

 

39 
Trabalhar em 

equipe 

Participação da administração escolar (6) 

Participação da docência em outros espaços 

da escola (1) 

7 
Participar da 

administração da 

escola 

Sensibilizar a família (1)/ Participação da 
família (15) 

Acolhimento à família (6) 

Sensibilizar e conscientizar os responsáveis 
(2) 

Debate e troca com os responsáveis (1) 

Informação e sensibilização aos pais (1) 

Envolvimento das famílias (2) 

Parceria com as famílias (1) 

29 
Informar e 

envolver as famílias 

Ampliar os espaços de aprendizagem (10) 
Ampliar os espaços de aprendizagem com 

vistas ao mercado de trabalho (1) 

Planejamento e saber construir situações 
didáticas sob medida (3) 

Construir situações didáticas sob medida (7) 

Reflexões sobre situações didáticas sob 
medida (1) 

Reflexões a respeito das situações didáticas 

sob medida (1) 

Dispositivos de diferenciação (2) 

Diferenciação das atividades (2) 

27 
Saber conceber 

dispositivos de 

diferenciação e 

ampliar espaços de 

aprendizagens 

Enfrentar os dilemas e deveres da profissão 
(1) Enfrentar os dilemas da profissão (2) 

Dificuldades de progressão no processo de 

aprendizagem (3) 

Dificuldade em propor situações didáticas 

sob medida (2) 

Dilemas da progressão da aprendizagem (1) 
Desafios do trabalho colaborativo (1) 

23 
Dilemas, desafios e 

ausências da 

profissão X 

Competências 
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Uso da tecnologia: prejuízo no acolhimento 

ao aluno (2) 

Dilemas da profissão (4)  
Os desafios para fazer evoluir os dispositivos 

de diferenciação (2) 

Dificuldades com o envolvimento da família 
(4) 

O dilema da gestão democrática (1) 

Recursos de tecnologia Assistiva para o 

processo de aprendizagem (1) 

(mau) Uso da tecnologia (3) 

4 

(mau) uso das novas 

tecnologias 

----------------  

----------------  

Autonomia (24)/ Independência (7)/ Satisfação 

pessoal (1) 
Qualidade de vida (1) 

Os direitos da pessoa com deficiência e sua 

autonomia (1) 
Atividades da vida diária (4) 

Habilidades práticas (2) 

Aprendizagem da vida prática (1) 
Autocuidado (3) 

Atividades funcionais (27) 

Autopercepção do discente (2) 

Autopercepção das alunas e reconhecimento 
como mulher (1) 

Currículo funcional (1) 

Habilidades prévias (1) 
Aprendizagem na prática (3) 

Planejamento para atividade da vida adulta (1) 

Recursos da vida diária (1) 
Trabalhar com os recursos do cotidiano (1) 

Utilizar os recursos da própria escola (1) 

Trabalhar com as possibilidades e áreas de 

interesse do aluno (1) 

84 
Atividades 

funcionais 

 

3ª Categoria: 

Formação 

contínua 
(Permanente) 

com vistas às 

atividades 
funcionais: 

Urgência 

docente e 

esperança para a 
progressão da 

aprendizagem 

na perspectiva 
da vida pós-

escola  

 

221  

(26,60%) 
 

----------------  

Estratégias para inserção do aluno no mercado 

de trabalho (3) 
Desenvolver o potencial laboral (1) 

Atividades para inserção no trabalho (1)/ 

Ampliar a autonomia com vistas ao mercado de 
trabalho (1) 

Perspectiva de desenvolver atividades laborais 

(1) 

Inclusão no mercado de trabalho (5) 
Sensibilizar para a temática do trabalho (2)/ 

Diálogo com os alunos a respeito das demandas 

do mercado de trabalho (2)/ Formação para o 
mercado de trabalho (1) 

Necessidade de preparar o mercado de trabalho 

para receber a pessoa com deficiência (1)/ 
Planejamento e organização para 

empregabilidade (4)/ Encaminhamento para 

atividades de empregabilidade (1)/ Desenvolver 

35 
Estratégias para 

desenvolver 

habilidades laborais 
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habilidades com vistas ao mercado de trabalho 

(3) 

Inclusão em outros espaços sociais (1) 
Divulgação de emprego (1) 

Participação de feiras (2)/ Visitação externa 

(3)/ Oficinas (2) 
----------------  

Formação (3) 

Formação X Vivência (1) 

Formação para a prática (1) 

Cursos de atualização (2) 
Responsabilidade com a própria formação (1) 

A busca e aprendizagem constante do professor 

(2) 
Formação Continuada oferecida pela SME (3) 

Cursos sobre educação especial (1) 

Cursos que articulem teoria e prática (2)/ 

Equilíbrio teoria e prática (1)/ Busca 
permanente (4) 

Aprendizagem em serviço (1) 

Formação Continuada (10)/ Debates 
acadêmicos (1)/ Atualização (1)/ Busca pela 

atualização (1)/ Debate (1)/ Cursos para atender 

a prática (1)/ Aperfeiçoamento (1) 
Formação e os desafios da prática (1)/ 

Atualização dos docentes com vistas à prática 

emancipatória (1)/ A busca de novos 

conhecimentos (1)/ Compromisso com a 
formação continuada (1)/ Capacitação na 

escola (1) 

 
Falta de formação e experiência (3) Tempo 

reduzido para o processo de aprendizagem do 

professor (1)/ 
Formação desarticulada da prática (2) 

Falta de formação continuada (2) 

Falta de formação na área da educação especial 

(2)/ Ineficiência de cursos que não articulam 
teoria e prática (1)/ A falta da prática nos 

cursos de formação (1)/ Desafios da vida 

cotidiana e da escola X teoria (1)/ Investimento 
da rede na formação (1)/ Falta de capacitação 

(2)/ Falta de formação continuada oferecida 

pela SME (3)/ Falta de formação (1)/ Os 

desafios para a formação (1)/ Necessidade da 
temática do trabalho (voltada para os alunos) 

nas formações (1)/ Ausência de formações (1)/ 

Formações desarticuladas da prática (4)/ Falta 
formação para os trabalhadores da educação 

(3)/ Falta formação para todos: família, 

funcionários da escola e professores (1) 
Leitura de livros e outros textos (2) 
 

 

77 
Formação contínua, 

formação 

desarticulada da 

prática, falta de 

formação e dialética 

ensino e serviço. 

Parceria entre empresa e escola  (1) 19 
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Parceria com outros setores (2) 

Parceria (15)/ Parceria com outros 

colaboradores (1) 

Parcerias na prática 

docente 

Benefício e o receio dos pais (1) 

As dificuldades com as famílias: o medo da 

perda do BPC (1)/ Trabalhar os receios dos pais 
(BPC X Trabalho)  (1) 

---------------- 

3 
BPC: benefícios e 

receios 

Dificuldades no acompanhamento da vida pós-

escola (3) 
3 

Acompanhamento da 

vida pós-escola 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Capítulo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém 

amadurece de repente, aos vinte e cinco anos. A gente vai 

amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. 

 

(FREIRE, 2011, p. 105) 

 



102 

 

 Os resultados são aqui apresentados conforme as etapas da pesquisa:  

 

► etapa 1 – Análise Documental – O que falam os documentos da CEE e das unidades 

polos sobre a formação de jovens e adultos com DI? 

► etapa 2 – Pesquisa de campo – Análise dos depoimentos e construção das 

categorias: 

● 1ª categoria: prática docente com estudantes jovens e adultos com DI: ações, reflexões 

e desafios do cotidiano. 

 ● 2ª categoria: competências docentes: caminhos, possibilidades, dilemas, desafios e 

ausências. 

● 3ª categoria: formação contínua (permanente) com vistas às atividades funcionais: 

urgência docente e esperança para a progressão da aprendizagem na perspectiva da vida 

pós-escola. 

 

 Em seguida, apresentam-se os resultados do presente capítulo, de acordo com as etapas 

realizadas neste estudo: 

  

4.1 Etapa 1 – Análise Documental – O que falam os documentos da CEE e das unidades 

polos sobre a educação especial? 

 

  Para responder ao primeiro objetivo deste estudo, que é descrever a estrutura 

organizacional e pedagógica da educação especial no Município de Duque de Caxias, 

buscaram-se informações a partir dos seguintes documentos analisados: Plano de Ação da 

Coordenadoria de Educação Especial/SME, Censo Escolar 2020 e Projeto Político Pedagógico 

das unidades polos. 

 

4.1.1 Coordenadoria de Educação Especial: estrutura, organização, planejamento e ações. 

 

Para melhor contextualizar, vale evidenciar como se organiza a CEE e as atividades que 

este setor executa. Importa destacar, também, que anualmente a equipe da CEE organiza um 

Plano de Ação e revisa as metas e ações alcançadas no ano letivo, determinando quais precisam 

ser reformuladas para o ano subsequente.  

Assim sendo, pautado na Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Duque 

de Caxias, no Plano Municipal de Educação (2015) e na Deliberação Nº 016/2016, o Plano de 
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Ação (2018) busca ser um caminho estratégico, de forma a assegurar o atendimento de todos 

os estudantes que formam o público-alvo da educação especial a partir de cada programa, que 

por sua vez são organizados por profissionais da educação – nomeados como implementadores, 

intérpretes e instrutores de surdos – e equipe administrativa, que auxilia no monitoramento dos 

dados – todos, vinculados à coordenadoria, cuja atuação está diretamente ligada às demandas 

sociais e educacionais das unidades escolares, com vistas ao desenvolvimento da cidadania dos 

estudantes matriculados na rede citada19.  

 Para organizar a elaboração de metas e ações a serem desenvolvidas no ano letivo, todas 

as implementadoras dos programas reavaliam os pontos a serem atingidos, como descrito a 

seguir:  

 

[...] no campo do currículo, métodos, técnicas, recursos educacionais, avaliação, 

formação, dentre outras organizações específicas, estará voltado para a articulação de 

diversos setores em promoção e defesa dos direitos dessas pessoas, principalmente 

em seu processo de escolarização, desenvolvimento das habilidades e potencialidades 
em todos os níveis, etapas e modalidades, além de orientações e prestação de serviços 

às famílias e melhoria da qualidade de vida deste público. (DC/SME, 2018). 

 

Quanto ao público-alvo da educação especial, considera-se que este é formado pelos 

estudantes com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Altas 

Habilidades (AH)/Superdotação (SD), sendo matriculados preferencialmente nas turmas do 

ensino comum e no Atendimento Educacional Especializado (AEE) –  Sala de Recursos –  de 

acordo com suas necessidades específicas. De modo a descrever os principais tipos de 

atendimentos da CEE, apresentamos o quadro a seguir:  

 

Quadro 10 - Principais atividades da CEE/SME/DC (2018) 

TIPOS DE 

ATENDIMENTOS 

DESCRIÇÃO 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

É um serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas. Este não é um atendimento substitutivo e deve assegurar que 

os estudantes aprendam o que é necessário para que possam ultrapassar as 
barreiras impostas pela deficiência, portanto não deve ser entendido como 

um espaço de reforço ou complementação das atividades escolares (MEC, 

2008).   

Classe Especial Mediante encaminhamento do estudante pela CEE/SME após estudo de 
caso do mesmo, o estudante pode ser encaminhado para Classe Especial. 

Esta modalidade de escolarização é ofertada a estudantes público-alvo da 

educação especial que demandem contínuo e intenso apoio pedagógico e 
adaptações, por apresentarem um grau de comprometimento severo ou por 

sua especificidade de atendimento. As classes especiais estão distribuídas 

 
19Referenciando ao Plano de Ação CEE/DC/DC (2018). 
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de acordo com a demanda em todo o território de Duque de Caxias, nos 

quatro distritos, nas escolas de ensino comum. 

Atendimento Pedagógico 

Domiciliar (APD) 

De acordo com o documento do MEC (2002), é dever destas modalidades de 

atendimento elaborar estratégias e orientações para possibilitar o 

acompanhamento pedagógico-educacional do processo de desenvolvimento e 

construção do conhecimento de crianças, jovens e adultos matriculados ou não 

nos sistemas de ensino regular, no âmbito da educação básica, e que 

encontram-se impossibilitados de frequentar a escola, temporária ou 

permanentemente, e garantir a manutenção do vínculo com as escolas por 

meio de um currículo flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, 

retorno ou adequada integração ao seu grupo escolar. 

Importante ressaltar que, no caso do APD, são atendidos estudantes 

impossibilitados por determinação médica de frequentar o espaço escolar 

devido a tratamento de saúde e doenças que o limitem ou o impeçam, por 

razões de proteção à sua saúde e segurança, inclusive devido às dificuldades, 

temporárias ou permanentes, com o deslocamento  destes. 

Atendimento Pedagógico 

Hospitalar (APH) 

Assim como no APD, na Classe Hospitalar também é necessária a 

elaboração de estratégias e orientações para possibilitar o 
acompanhamento pedagógico-educacional do processo de 

desenvolvimento da crianças, jovens e adultos matriculados ou não nos 

sistemas de ensino regular, no âmbito da educação básica, e que 

encontram-se impossibilitados de frequentar a escola, temporária ou 
permanentemente, garantindo a manutenção do vínculo com as escolas, até 

que o aluno possa ter acesso direto à escola. 

O APH funciona no Hospital Infantil Ismélia da Silveira, na Brinquedoteca 

e Classe Hospitalar Rosa de Jesus Lopes. Quem realiza os atendimentos 
no APH é uma professora lotada em uma das unidades escolares da 

Secretaria Municipal de Educação, cedida para o referido Hospital. 

Fonte: Plano de Ação da Coordenadoria de Educação Especial/ Secretaria Municipal de Educação, DC (2018) 

  

 Para atender às atividades da Coordenadoria, organizam-se, então, programas 

específicos, constituídos por implementadoras e demais profissionais. Para melhor demonstrar 

a divisão dos programas e projetos, apresenta-se a seguir a estrutura destes e seus principais 

objetivos: 

 

Quadro 11 - Descrição da organização dos programas e projetos da CEE/SME/DC (2018) 

PROGRAMAS E 

PROJETOS 

OBJETIVO EQUIPE 

Programa de 

Autismo 

Objetivo geral: Contribuir para o acesso e 
permanência de alunos com TEA no contexto escolar, 

intervindo nas condições de participação e relações 

de ensino-aprendizagem através de ações 
pedagógicas direcionadas e implementadas nas 

unidades escolares. 

 

3 

 implementadoras 

(Sendo 1 de licença 

para estudos no 

Mestrado). 
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Programa de 

Deficiência Visual 

Objetivo geral: Implementar ações pedagógicas, 

junto às unidades escolares, com o objetivo de 

garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de 
alunos com deficiência visual (cegos e baixa visão), 

da educação infantil ao término do ensino 

fundamental II. 

 

2 

 implementadoras 

(Sendo 1 de licença 

médica). 

Programa de 

Educação de Surdos 

Objetivo geral: Oferecer às pessoas surdas uma 

educação para a vida, na perspectiva bilíngue, 
observando os aspectos cognitivos, sociais e 

linguísticos de cada indivíduo. 

2 

 implementadoras,  

1 intérprete e 

2 instrutoras. 

Programa de 

Deficiência 

Intelectual 

Destaco os objetivos 

específicos no 

Programa de DI, 

devido ao interesse 

do presente estudo 

em pesquisar 

especificamente a 

atuação dos docentes 

com este público. 

Objetivo geral: Reestruturação das classes especiais 

de deficiência intelectual de jovens e adultos. 
Objetivos específicos: Realizar o levantamento do 

perfil das classes de DI; seriar as classes especiais de 

deficiência intelectual de jovens e adultos, 
respeitando o desenvolvimento cognitivo de cada 

estudante; implementar a proposta do currículo 

funcional e encaminhamento para a EJA, de acordo 
com a análise da escolarização; garantir a educação 

para toda a vida, por meio de projeto de inserção 

profissional, em parceria com outras secretarias e 

instituições; dialogar com a equipe do CPFPF, com 

objetivo de implementação de formação continuada 

para os profissionais que atuam com estudantes 

com deficiência intelectual; implementar a 
reestruturação das classes especiais de DI, de acordo 

com as legislações da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva. 
 

 

3 

 implementadoras. 

Programa de 

Deficiência Múltipla 

Contribuir para o processo de escolarização dos 

alunos que apresentam essa modalidade de 
deficiência, acompanhando-os nas salas de recursos 

na modalidade AEE, ou classes especiais; e oferecer 

possibilidades para a prática pedagógica através da 

utilização de recursos e estratégias advindas da área 
das tecnologias assistivas. 

1 implementadora  

Programa de altas 

Habilidades, 

Superdotação ou 

Talentos 

Oferecer trabalho pedagógico específico aos 

educando que apresentam características de altas 

habilidades/ superdotação ou talentosos, através de 

um programa de enriquecimento em sala de recursos 

específica; propiciar espaços de formação para os 

educando da rede municipal de educação, a fim de 

que possam melhor organizar o trabalho pedagógico 

junto aos educando com tais características, no 

sistema regular de ensino; visar o enriquecimento 

curricular  e  as classes de aceleração, permitindo ao 

aluno pular etapas de formação regulamentar.  

1 implementadora 
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Atendimento 

Pedagógico 

Hospitalar (APD) 

Impedir a interrupção do processo de aprendizagem 

da criança, para que futuramente esta possa ser 

reintegrada à sala de aula, conscientizando o paciente, 
a professora e a família quanto à necessidade dos 

estudos após hospitalização, nos casos possíveis; 

identificar crianças, adolescentes e educandos 
público-alvo da educação especial que estão fora da 

escola, definindo e implantando, desta forma, 

estratégias de flexibilização e adaptação curriculares; 
propor os procedimentos didáticos pedagógicos e as 

práticas alternativas necessárias ao processo de 

ensino dos alunos na classe multisseriada. 

1 implementadora  

1 professora  

Atendimento 

Pedagógico 

Domiciliar 

Impedir a interrupção do processo de aprendizagem 
da criança para que futuramente esta possa ser 

reintegrada à sala de aula, conscientizando o paciente, 

a professora e a família quanto à necessidade dos 

estudos após hospitalização e períodos em domicílio, 
nos casos possíveis; identificar crianças, adolescentes 

e educandos público-alvo da educação especial, que 

estão fora da escola, definindo e implantando desta 
forma estratégias de flexibilização e adaptação 

curriculares; propor os procedimentos didáticos 

pedagógicos e as práticas alternativas necessárias ao 
processo de reinserção deste estudante no espaço da 

unidade escolar. 

1 implementadora 

2 professoras 

Projeto Qualificação 

Profissional 

Destaco os objetivos 

específicos no 

Projeto de 

Qualificação, devido 

ao interesse do 

presente estudo em 

pesquisar 

especificamente a 

atuação dos docentes 

com o público jovens 

e adultos 

Objetivo geral: Promover o desenvolvimento 

qualitativo das competências e habilidades dos jovens 
e adultos com deficiência, promovendo sua 

autonomia e um (re)significado dos saberes já 

adquiridos por estes sujeitos, para inserção no 
mercado de trabalho, bem como sensibilização de 

integrantes de diversas instituições que ajudam a 

promover a inclusão. 

Objetivos específicos: Promover formação docente 

para inserção dos estudantes jovens e adultos com 

deficiência, no mercado de trabalho; promover 

sensibilização para a inclusão das diversas 
instituições, a partir de encontros de formação; 

implementar polos de formação profissional nos 

quatro distritos do município, em CIEPs 
municipalizados e escolas municipais, de forma a 

atender a demanda dos estudantes que residem 

distantes do centro urbano; criar estratégias a serem 

utilizadas no processo de transição de jovens e 

adultos com deficiência da escola para a vida adulta 

e/ou mercado de trabalho; divulgar, em eventos 

científicos da área da educação, os resultados do 
projeto, para que seus dados propiciem um avanço na 

construção de conhecimentos; publicar artigo, em 

periódico científico, descrevendo o desenvolvimento 

do projeto, bem como divulgando os resultados e 
dados obtidos. 

2 

 implementadoras 

Parceria Educação e 

Saúde 

Tendo em vista a demanda dos casos que envolvem 

Síndromes Raras, microcefalia (pelo vírus da Zika) e 
outras deficiências, construímos, em 2017, algumas 

Foi organizado um 

Grupo de Trabalho 
com representantes 
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discussões com o CEAPD (CERII), projetando para 

2018 um grupo de trabalho que possa construir 

encontros entre educação e saúde, com o objetivo de 
minimizar as dificuldades dos professores no 

acolhimento e no lidar com as crianças com 

deficiência. 

da educação e da 

saúde. 

 

 

Fonte: Plano de Ação da Coordenadoria de Educação Especial/ Secretaria Municipal de Educação (2018) 

 

  De acordo com os objetivos apresentados no Plano, a presente pesquisa vem atender 

também uma demanda do município, no que diz respeito a propor estratégias para os estudantes 

jovens e adultos, com vistas à transição da vida escolar para a vida pós-escola. O referido Plano 

também propõe promover formação docente para inserção dos estudantes jovens e adultos com 

deficiência no mercado de trabalho, no intuito de pensar possibilidades para estes alunos, em 

atividades após a vida escolar. Assim sendo, o presente estudo vem ao encontro dos anseios 

traçados nesta rede de ensino, quando busca a reflexão a respeito da realidade dos estudantes 

dessa faixa etária nas escolas consideradas unidades polos em educação especial, com vistas a 

transição para a vida pós-escola. 

  De modo a apresentar o quantitativo geral de jovens e adultos atendidos pela rede de 

ensino em Duque de Caxias, apresenta-se um quadro demonstrativo, extraído do Censo Escolar 

2020: 

 

Quadro 12 - Demonstrativo de quantitativo de jovens e adultos na rede de ensino: EJA e 

Classe Especial 

Distritos AEE 

Para alunos 

incluídos na 

EJA 

CE 

(Incluindo 

todas as 

deficiências e 

Autismo) 

Etapa I 

Alfabetização 

Etapa II 

2º e 3º anos de 

escolaridade 

Etapa III 

4º e 5º anos de 

escolaridade 

Etapa IV 

6º e 7º anos de 

escolaridade 

Etapa V 

8º e 9º anos 

TOTAL 

1º 0 111 56 241 387 1044 1077 2916 

2º 0 40 118 231 384 857 1081 2711 

3º 0 62 51 146 305 637 788 1989 

4º 0 11 20 35 41 145 186 438 

Total 0 224 245 653 1117 2683 3132 8054 

Fonte: EDUCACENSO/ Censo 202020 

 

 
20O Censo Escolar é realizado anualmente em todo o Brasil, coletando informações sobre diversos aspectos das 

escolas brasileiras, realizando o levantamento de matrículas e infraestrutura. Todos os níveis de ensino são 

envolvidos: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA. Disponível em: 

https://www.qedu.org.br/cidade/2751-duque-de-caxias/censo-escola (D.C, EDUCACENSO, 2020). 
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  O quadro anterior mostra o quantitativo geral de estudantes na EJA, sem destacar alunos 

com deficiência. Em relação às classes especiais, é computado o quantitativo de estudantes com 

deficiência e autismo. A proposta foi apresentar o número expressivo do público geral de jovens 

e adultos, chegando a um total de 8054 alunos. Importante ressaltar que aqui o AEE aparece 

zerado, embora haja Atendimento Educacional Especializado para alguns alunos com DI jovens 

e adultos. 

 

4.1.2 Diagnóstico das unidades polos  

  

 De modo a propor um diagnóstico das unidades escolares de acordo com seu contexto 

territorial, estrutura e realidade social, apresenta-se, neste tópico, o levantamento destas 

informações, demonstrando aspectos relevantes para compreensão de seu funcionamento, como 

o tempo de existência da UE, seu histórico, características da comunidade, estrutura da 

educação especial e funcionamento da instituição. 

 Cabe resgatar as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos, que, em seu artigo 17, evidenciam que 

 

[...] a formação inicial e continuada de profissionais para a Educação de Jovens e 

Adultos terá como referência as diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

fundamental e para o ensino médio e as diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores, apoiada em: I– ambiente institucional com organização 

adequada à proposta pedagógica; II– investigação dos problemas desta 

modalidade de educação, buscando oferecer soluções teoricamente 

fundamentadas e socialmente contextuadas; III– desenvolvimento de práticas 

educativas que correlacionem teoria e prática; IV– utilização de métodos e  

técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriados às situações 

específicas de aprendizagem. (BRASIL, 2000, p. 3, grifo nosso). 

 

Diante dessa expectativa, foram utilizados para este levantamento os Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) das escolas, identificando assim as especificidades de cada UE. Segundo 

Ropoli et al. (2010, p. 10) [...] “o Projeto Político Pedagógico é o instrumento por excelência 

para melhor desenvolver o plano de trabalho eleito e definido por um coletivo escolar; ele 

reflete a singularidade do grupo que o produziu, suas escolhas e especificidades”. 

Visando apontar a importância do PPP, a LDB (BRASIL, 96) define, em seu artigo 12, 

inciso I, que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas normas comuns e as do seu sistema 

de ensino, terão a incumbência de: elaborar e executar sua proposta pedagógica”.  

Para melhor organização, demonstraremos o diagnóstico de forma regionalizada, de 

acordo com a ordem distrital, do primeiro 1º (primeiro) ao 4º (quarto) distrito. Desse modo, 
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apresentam-se a seguir trechos extraídos dos referidos PPP, de acordo com os pontos mais 

relevantes para o presente estudo: 

 

 

 

► Tempo de existência da UE 

31 anos 

► Histórico da UE 

        “A Escola Municipal Ruy Barbosa encontra-se em área urbana, possui prédio próprio, 

localizado na Av. Rio Branco, nº 20, Gramacho, 1º Distrito do Município de Duque de Caxias. 

Foi municipalizada no ano de 1990 e reformada em 1999. 

      A clientela é composta por 742 alunos, distribuídos em 40 turmas, sendo crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, com idade a partir de 4 anos”. 

 Não há muitos detalhes do histórico da UE, identificados no PPP ou em outro 

documento da escola. 

► Características da comunidade 

 “Grande parte dos alunos da escola reside na própria comunidade que é composta, em 

sua maioria, por jovens e adultos oriundos do interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. 

Grande parte dessa população vive em condições de sobrevivência precária, havendo, 

inclusive, casos de mendicância.  

      Muitas pessoas trabalham no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nas famílias, é 

comum o desemprego ou o subemprego e o beneficiamento dos programas sociais federais, 

como o Bolsa Família.  

     Atualmente, há grupos de congoleses e angolanos morando nas proximidades da escola, 

alguns dos quais são alunos da escola.  

      Muitos jovens ou adolescentes param de estudar cedo para trabalhar e contribuir na 

renda familiar, essa evasão ocorre também devido à emancipação dos alunos, que acabam por 

assumir as responsabilidades da casa e atividades domésticas.  

      Na comunidade, encontramos várias favelas, algumas ribeirinhas, nas quais existem 

pontos de vendas de tóxicos. Há um grande número de jovens envolvidos com diferentes tipos 

de drogas, tanto lícitas, quanto ilícitas.  

1º Distrito: unidade polo – Escola Municipal Ruy Barbosa 
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      O saneamento básico é precário, pois existe um grande número de valas abertas. Há 

carência de alguns serviços que atendam à comunidade, como posto médico e cursos diversos 

gratuitos.  

      O lazer é constituído por sorveterias, “barezinhos”, praças e o futebol de salão, 

oferecido pelo Esporte Clube Gramacho. Em datas específicas, há festas de rua como o 

Carnaval e Festas Juninas.  

      A atividade comercial é muito forte, no entorno da nossa escola, há diversas barracas, 

lojas pequenas, supermercados, bancos, farmácias, postos de gasolina, bares e sorveterias.  

      Em relação ao transporte coletivo, a comunidade conta com várias linhas de ônibus 

para a Central, Praça Mauá e para o Centro de Duque de Caxias, além de trens que fazem a 

linha Barão de Mauá/Gramacho e Guapimirim/Saracuruna”.  

► Funcionamento da Instituição 

  “A organização das turmas obedecerá, sempre que possível, ao quantitativo 

estabelecido pela SME e de acordo com o nível/ modalidade de ensino. Como critério para a 

distribuição dos alunos de mesma escolaridade em turma, será utilizada a faixa etária. 

      As normas para a matrícula deverão obedecer à respectiva resolução, emitida e 

encaminhada anualmente pela SME às Unidades Escolares. 

 No que se refere a Educação Especial, o objetivo principal é o atendimento aos alunos 

com necessidades educativas especiais e a sua inserção no Ensino Regular, de acordo com o 

que estabelece o artigo 206 da Constituição Brasileira no parágrafo I, “a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”, e o artigo 208, no parágrafo III, que 

garante o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino, citado no documento de Reorientação curricular 

enviado pela SME às escolas da Rede”.  

 De modo a descrever a organização da Unidade, apresenta-se o quadro a seguir, extraído 

do PPP da UE: 

 

Quadro 13 - Distribuição de alunos nas turmas da UE- 1º distrito 

 

Turno  Clientela  Níveis e modalidades  Nº de 

turmas  

1º 

 

 

 

Crianças e 

adolescentes 

Educação Especial 

Educação Especial - EJA 

Educação Infantil (pré-escolar – 4/5 anos) 

1º Ano do Ciclo de Alfabetização 

2º Ano do Ciclo de Alfabetização  

3º Ano do Ciclo de Alfabetização  

03 

02 

02 

 

02 

02 
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4º Ano de Escolaridade  

5º Ano de Escolaridade  

AEE 

02 

02 

02 

01 

2º 

 

 

 

 

Crianças e 

adolescentes  

Educação Especial  

Educação Infantil (pré-escolar – 4/5 anos) 

1º Ano do Ciclo de Alfabetização 

2º Ano do Ciclo de Alfabetização 

3º Ano do Ciclo de Alfabetização 

4º Ano de Escolaridade  

5º Ano de Escolaridade  

AEE 

03 

02 

 

03 

02 

03 

01 

01 

01 

4º 

 

 

 

Jovens e 

adultos  

Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 

AEE 

Classe Especial  

01 

01 

02 

01 

01 

Fonte: PPP da Unidade Escolar Ruy Barbosa (1º distrito) 

 

 

 

 

► Tempo de existência da UE 

Iniciou em 1992 – 29 anos. 

► Histórico da UE 

   “A Escola Municipal Regina Celi da Silva Cerdeira – Centro de Referência, 

inicialmente denominada Escola Municipal Educação Especial, nasceu da necessidade da 

reconquista de um espaço físico que, anteriormente, havia sido ocupado por uma entidade para 

portadores de deficiência (Associação Caxiense de Apoio ao Excepcional – ACAE). A 

conquista da referida entidade deveu-se ao auxílio das pessoas com necessidades educativas 

especiais através de doações e arrecadações de fundos para sua manutenção. Por diversos 

motivos, o atendimento às pessoas com necessidades educativas especiais não teve 

continuidade, sendo solicitada pela Associação de Pais de Excepcionais (APEX) a intervenção 

e encampação da ACAE pela Prefeitura do Município de Duque de Caxias em 1987. 

          Em 1989, constituiu-se um grupo de trabalho com representantes da APEX e do Setor de 

Educação Especial, vinculada à Secretaria Municipal de Educação para avaliar as condições 

de desapropriação da ACAE e retomar a posse do espaço físico do que viria, posteriormente, 

a ser a Escola Municipal Educação Especial. Nesse momento, o espaço físico já vinha sendo 

utilizado, de modo irregular, por uma entidade não registrada intitulada Patrulha Mirim. Com 

2º Distrito: unidade polo - Escola Municipal Regina Celi da Silva Cerdeira - Centro de 

Referência. 
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a reconquista do espaço iniciou-se, em 1991, o projeto de restauração e reconstrução do prédio 

junto à Secretaria Municipal de Obras. 

          Em novembro de 1992, a Escola Municipal Educação Especial foi inaugurada, tendo 

como objetivo atender as pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais21, desde 

a Educação Precoce até as Classes de Educação Especial de Jovens e Adultos.  Ao longo dos 

anos, a escola buscou proporcionar um atendimento tanto pedagógico (classes especiais, 

estimulação materno-infantil e atividades extras como artes visuais, música, natação adaptada 

e educação física adaptada) quanto clínico (atendimentos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Terapia Ocupacional e Psicologia) às pessoas com necessidades educacionais especiais.         

           Com o objetivo de incluir os nossos alunos PNEE em classes comuns, pois eles, quando 

eram indicados para o Ensino Regular, na maioria das vezes retornavam por não se adaptarem 

nas demais escolas da rede, e o desejo da comunidade escolar em ter uma identificação menos 

excludente, a escola iniciou dois projetos de inserção de turmas mistas - uma de Educação 

Infantil e uma Classe de Jovens e Adultos- além de fomentar o debate com toda a comunidade 

escolar acerca de um novo nome para a mesma. 

           Apesar de todo o debate construído no interior da Unidade Escolar, a Secretaria 

Municipal de Educação atribuiu à então Escola Municipal Educação Especial a denominação 

Regina Celi da Silva Cerdeira – Centro de referência a  partir do ano de 2005, passando assim 

atender também o Ensino Regular  e, retirando do quadro de alunos dela todos os  alunos 

PNEE maiores de 15 anos de idade, sob a alegação de que estes estariam recebendo a 

terminalidade específica apontada pela LDBEN 9394/96, e passariam  a partir deste momento 

a fazer parte apenas da comunidade externa a Unidade Escolar. Sendo a terminalidade 

específica um tema que não foi amplamente discutido com o conjunto da comunidade escolar, 

bem como com os demais segmentos da sociedade (Conselho  Municipal de Educação, SEPE 

etc...) e ainda não tendo sido regulamentada no município, além da mobilização dos pais destes 

alunos,  a Instrução Normativa  teve que ser revista pela SME, garantindo a permanência dos 

alunos na escola que, a partir deste momento e até o final do ano letivo de 2008, formaram os 

grupos de Oficinas Pedagógicas, Classes Especiais de horário reduzido ou foram orientados 

a efetivar matrícula na EJA em outras escolas. 

 
21A escola relata, em seu PPP, o processo histórico da instituição de ensino, utilizando a terminologia “pessoas  

portadoras de necessidades educativas especiais”. No entanto, a terminologia correta atualmente seria “pessoas 

com deficiência”, baseando-se na atual Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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            Em 23 de maio do ano de 2005, através do Decreto de número 4.645 a escola amplia o 

projeto de se construir enquanto espaço inclusivo onde todos os alunos com NEE ou não 

tenham acesso a uma educação plena e de qualidade.   

            Mas tal mudança nos apresentou novos desafios, como a dificuldade para acomodar 

todos os alunos, sem nenhuma reestruturação do espaço físico, que já era reduzido antes dessa 

inclusão;  redução dos profissionais da saúde que atuavam na escola dando suporte clínico 

aos alunos PNEE, bem como orientações aos professores; a integração dos pais  da educação 

especial com os pais do ensino regular, que se percebiam no espaço escolar como  

“concorrentes”; adaptação de todos os “atores” envolvidos nesta mudança (professores, 

funcionários e comunidade externa) que demandou tempo, formação e compromisso,  entre 

outros. 

            O atendimento clínico para os alunos com necessidades especiais permaneceu, e se 

efetivou através da parceira com a Secretaria Municipal de Saúde, que possibilita a cessão de 

profissionais do CEAPD (Centro de Atenção ao Portador de Deficiência) uma vez por semana. 

Até o ano de 2017, apenas o atendimento de Fisioterapia permaneceu, uma vez que os demais 

profissionais saíram da U.E e as Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de 

Educação não oportunizaram a reposição deles. 

            Os alunos egressos da antiga Escola Educação Especial passaram a conviver em um 

espaço menos excludente, interagindo com alunos não-deficientes e usufruindo dos mesmos 

recursos facilitadores do processo de aprendizagem, como a Informática Educativa, Educação 

Física, Sala de Leitura e Ensino Religioso. 

            De 2008 até o ano letivo de 2017, os alunos portadores de múltiplas deficiências e 

portadores de transtorno invasivo do desenvolvimento eram atendidos em Classes Especiais 

Adaptadas (com horário reduzido), em razão da impossibilidade de inclusão dos mesmos nas 

classes regulares da escola, conforme determinação da Equipe de Educação Especial/SME, 

mais por ausência de mediadores do que pela condição do aluno; 

           Diante do desejo manifestado pelo conjunto dos profissionais da Unidade Escolar ao 

longo dos últimos anos letivos, nos espaços de estudo e reflexão da nossa prática (GE’s), 

lançamo-nos ao desafio de tentar proporcionar, com a implantação de salas ambientes em 

fevereiro de 2009, ainda que de forma experimental, um ambiente escolar menos restritivo, 

tanto no aspecto espacial quanto temporal, que garanta uma maior interação entre os alunos 

das Classes Especiais Adaptadas e oportunize a criação de novos vínculos, favorecendo as 

relações pessoais e interpessoais, e facilitando a aprendizagem e o seu desenvolvimento motor, 
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psíquico, emocional e intelectual. Porém, atualmente, não há mais o projeto de salas 

ambientes”. 

► Características da comunidade 

     “Embora a escola esteja localizada numa região de acesso regular onde vivem 

pessoas de nível sócio-econômico-cultural considerado médio, a maioria dos alunos vem de 

bairros periféricos, carentes e de difícil acesso. 

          Poucos são os alunos que moram próximos à escola.  Em geral, os pais e/ou responsáveis 

autorizam que seus filhos venham sozinhos à escola.   

          Em se tratando dos alunos com deficiência cuja presença de um acompanhante é, muitas 

das vezes, condição para que este frequente a escola e outros espaços, a não facilitação deste 

acesso através da gratuidade do transporte coletivo dificulta o processo de inclusão social e 

pedagógico. 

 Boa parte dos alunos recebem benefícios do governo federal para manutenção ou 

sobrevivência, como bolsa-família ou benefícios provindos da Previdência Social quando se 

trata dos alunos com deficiência. 

 Em geral, nossos alunos, sejam deficientes ou não, são filhos de pais trabalhadores, 

em sua maioria, exercendo funções na economia informal e dependentes de transporte público 

para seu acesso à escola. 

 O acesso de qualquer aluno se dá através: 

- matrícula fácil (internet); 

- transferência; 

- encaminhamento da SME; 

- encaminhamento do Conselho Tutelar e/ou Ministério Público; 

- própria unidade escolar (fora do período de matrícula oficial);” 

► Funcionamento da Instituição 

 “A Escola oferece o Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano de Escolaridade), Educação 

Infantil (Pré-Escolar) e Educação Especial em diferentes modalidades:    

 Salas de Recursos para os alunos com deficiência que se encontram incluídos no ensino 

regular desta ou de outra escola da Rede Municipal de Educação, a que chamamos atualmente 

de AEE (Atendimento Educacional Especializado). A Escola oferece aos seus alunos, sejam 

nas modalidades do ensino regular ou aos alunos das Classes especiais de horário reduzido”. 

 

 

 



115 

 

          

 

► Tempo de Existência da Unidade Escolar:  

► Tempo de existência da UE 

 60 anos 

► Histórico da UE 

“No ano de 1956, a Professora Yara de Souza Borges devota de Santa Luzia, chega ao 

Bairro Parque Equitativa, situado no 3º Distrito do Município de Duque de Caxias. Naquele 

momento, a região era constituída por 150 famílias residentes, sem escolaridade, condução, 

comércio, religião, luz e água encanada. 

Como católica, a Professora Yara começou a catequizar as crianças dentro da 

Paróquia de Santa Luzia. Porém, tendo em vista que os pequeninos não sabiam ler, iniciou-se 

a alfabetização. Surgiu assim, em 1959, a Escola Paroquial Santa Luzia, com duas salas de 

aula, dentro do salão paroquial. 

No decorrer dos anos, com o crescimento da comunidade, tornou-se difícil a escola 

sobreviver somente de patrocínio da própria professora e de empresários que a conheciam. 

Portanto, em 1963, a escola foi municipalizada - contando, à época, com quatro salas - a 

pedido do então Vereador Régis Tavares ao Prefeito de Duque de Caxias, Dr. Joaquim Tenório 

Cavalcanti. Logo a seguir, o Prefeito designou a Professora. Yara para dirigir a escola, enviou 

professores e cedeu um espaço para a escola funcionar - local em que hoje funciona o Clube 

Miragem. 

 No dia 14 de março de 1985, José Carlos Roncato Wandermurem foi lotado na escola 

como Professor Dirigente de Turno e, em abril de 1986, com a aposentadoria da Professora 

Yara, foi nomeado Diretor. 

Em 1986, a Escola foi transferida para o prédio cedido pela Companhia de Escolas da 

Comunidade (CENEC), no qual atualmente funciona. Considerando que o prédio estava 

abandonado, nos finais de semana, foram feitos mutirões com os pais para sua melhoria. 

Anos mais tarde, Prof. José Carlos abriu um processo para a desapropriação do prédio, 

junto à Prefeitura. Isso foi necessário porque reformas não eram feitas pela prefeitura pela 

alegação de que o prédio não era do município. Muitos disseram que o prédio não tinha 

estrutura para funcionar como escola e que deveria ser demolido.  

Esse momento foi marcado por muita polêmica. Uma vereadora que, à época, estava 

atuando como Secretária de Educação, Dalva Lazarone de Moraes, pediu que o diretor levasse 

toda a comunidade escolar, no início do ano de 1990, para o CIEP Henfil (que estava 

3º Distrito: 

 unidade polo - Escola Municipal Santa Luzia 
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funcionando precariamente). Sem saber o motivo da solicitação, o Diretor José Carlos, 

professores, alunos, pais e funcionários estiverem presentes ao CIEP. Lá os aguardavam a 

Secretária, o Prefeito e a mídia. Desse modo, a situação ficou configurada como se a 

comunidade da E. M. Santa Luzia (EMSL) estivesse “invadindo” o CIEP e, então, o Prefeito 

pronunciou-se diante da Rede Globo autorizando o funcionamento da Escola no espaço do 

CIEP. Contudo, essa não era a vontade da comunidade, que tinha fincado raízes no prédio do 

antigo CENEC. Apenas alguns professores ficaram lecionando no CIEP, os outros, retornaram. 

Nesse momento, a EMSL passa a funcionar de forma fragmentada, em duas repartições. 

Muita pressão foi feita para que o prédio da Escola fosse abandonado.  Foi solicitado ao 

diretor que assinasse um termo através do qual ele se responsabilizasse por quaisquer 

problemas decorrentes da falta de condições do prédio. Diante disso, José Carlos convidou um 

engenheiro para realizar uma vistoria em sua estrutura. Após a vistoria, o profissional aprovou 

o funcionamento do prédio, indicando apenas a necessidade de reformas. 

Desse modo, os alunos que estavam estudando no CIEP foram transferidos, pela SME, 

para salas improvisadas, localizadas em um sítio próximo à Escola, até que a reforma fosse 

concluída, o que ocorreu em 1992. 

Durante o Governo do Prefeito Juberlan de Oliveira, a desapropriação do prédio foi 

autorizada e o prédio passou a pertencer à Prefeitura. 

Em 1988, começou a ser oferecido o 2º segmento do então 1º Grau. Conforme relata o 

Diretor José Carlos, a implementação desse nível só foi possível porque “trabalhamos sempre 

junto à comunidade, ouvindo suas reivindicações e, unidos, tornamo-nos fortes”. 

No ano de 1990, foi matriculada uma aluna surda, cuja responsável não avisou aos 

profissionais da escola sobre sua deficiência. Percebendo a situação, a direção foi avisada e 

José Carlos procurou o Setor de Educação Especial da SME,. A Escola recebeu a orientação 

para manter a estudante matriculada, pois a unidade receberia apoio da Secretaria. Naquele 

momento, foram enviadas implementadoras para auxiliarem o trabalho da professora. Vale 

ressaltar que a leitura labial era a forma adotada para comunicação com os surdos da rede.  

No ano seguinte, devido à boa integração da aluna, outros alunos com deficiência 

auditiva procuraram a Escola para realizar matrícula. Novamente a Unidade foi orientada 

pela SME. Marcou-se, pois uma reunião com membros da comunidade, a qual foi divulgada 

por meio de panfletos fixados em vários locais do bairro. 

No encontro, realizado na sede improvisada (no sítio), compareceram oitenta e sete 

pessoas, dentre as quais, muitas apresentavam algum tipo de deficiência. Naquele momento 

histórico, a inclusão não era uma questão presente no debate. Contudo, era forte a defesa da 
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integração dos alunos nas escolas regulares e, nesse sentido, durante a reunião, foi feito um 

abaixo-assinado para reivindicar a construção de salas para as classes especiais. O documento 

foi encaminhado à SME e logo foi providenciado o início da construção. 

Assim, em 1991, foram fundadas as Classes Especiais e as Salas de Recursos para 

atender a alunos deficientes intelectuais e auditivos. Nessa época, as classes especiais 

atendiam DI e Surdos ao mesmo tempo. A mãe de um aluno, ao ver que seu filho estudava junto 

com estudantes com outras deficiências, foi à SME a fim de indicar sua insatisfação. Após ouvir 

seus argumentos, os funcionários da Secretaria decidiram incluir os surdos nas classes 

regulares, contudo, sem intérpretes. Apenas mais tarde, as classes de surdos de primeiro 

segmento do ensino fundamental foram abertas. 

Apesar de vigorar a ideia da integração, a implantação das classes especiais não foi 

um processo que ocorreu sem resistência. Ao contrário: a preocupação com a relação dos 

alunos “ditos” normais com os alunos especiais, fez com que fosse criado um “murinho” para 

separar esses daqueles. 

As mães tiveram uma contribuição valiosa para o processo de integração na Escola. 

Desde então, a escola vem aprendendo a trabalhar com as diferenças, vencendo 

barreiras atitudinais e físicas.  

No início dos anos 1990, a crise econômica que assolou o país contribui para que 

muitas famílias tirassem seus filhos da escola com a finalidade que esses pudessem ingressar 

no mercado de trabalho e gerar renda. 

Diante dessa realidade, no ano de 1992, iniciou-se o Curso Noturno, com 12 (doze) 

turmas do 2º segmento do então do 1º Grau. 

Continuando o trabalho, a gestão escolar e a comunidade conseguiram construir salas 

para as Classes Especiais, a quadra de esporte coberta e sala da biblioteca (hoje, Laboratório 

de Informática).  

Em 2010 o prédio da escola foi pintado e, à noite, foi implementada, sob a supervisão 

da Secretaria Municipal de Educação, a Educação de Jovens e Adultos, IV e V Etapas, em 

substituição ao Ensino Regular Noturno, III e IV Ciclos. 

No ano de 2015, a Rede Municipal de Duque de Caxias vivenciou uma grande conquista 

na garantia da gestão democrática, com a implantação da eleição para diretores. Na E. M. 

Santa Luzia houve uma grande mobilização, visando à construção do exercício da cidadania”. 

► Características da comunidade 

“Primeiramente, é preciso situar que a UE localiza-se em uma região com casas 

populares e de classe média baixa. Ao seu redor, encontramos um comércio em crescimento, 



118 

 

outras escolas (Escola Estadual Padre Anchieta e Escola Estadual Minervina e CIOB), praças 

(uma delas com quadra de futebol), lan house, entre outros estabelecimentos. Na mesma rua 

da escola, há um posto de saúde, em que os funcionários buscam, na medida do possível, 

estabelecer uma relação com as atividades desenvolvidas na Unidade Escolar. 

No que concerne às questões de saúde pública, a comunidade sofre com doenças 

endêmicas como dengue, doenças respiratórias, desnutrição, doença do caramujo e meningite. 

A despeito da diversidade de problemas, a única campanha existente é a relativa à Dengue. 

Em relação ao saneamento básico, destacamos as seguintes características: (a) 

abastecimento de água por meio de poço e rede pública (precária e insuficiente); (b) rede de 

esgoto sanitário em péssimo estado; (c) coleta de lixo pública em frequência satisfatória, 

porém, não há coleta seletiva; (d) serviço de varrição das ruas insatisfatório; (e) problemas 

no escoamento d’água, ocasionando alagamentos; (f) ausência de pavimentação em algumas 

ruas do bairro e (g) iluminação pública precária. 

Quanto ao item habitação, a maioria das casas é de alvenaria e a maior parte dos 

moradores possui residência própria – ainda que seja através de “posse”. 

Os tipos de transporte mais utilizados são: ônibus, bicicleta, carro e moto. O transporte 

público não atende à demanda. Só para se ter uma ideia, o tempo de espera dos ônibus da 

principal Companhia é de cerca de trinta minutos. Além disso, ainda circulam transportes 

coletivos sem adaptação para pessoas com necessidades especiais. No que tange ao acesso à 

EMSL, há linhas de ônibus que passam nos seus arredores. 

Nas áreas educacional e cultural, a comunidade necessita de mais creches - já que a 

demanda é pouca frente a oferta. Necessita também de cursos de Educação Profissionalizante 

e de centros culturais. O acesso à Internet ocorre, predominantemente, através das lan houses. 

O esporte mais praticado pelos moradores é o futebol. Há quadras em praças públicas 

e em clubes presentes no bairro.  

Quanto à religião, a comunidade conta com Igrejas Católicas, Protestantes e Centros 

Espíritas”. 

► Funcionamento da instituição. 

“A EMSL funcionava, até o ano de 2009, com cinco turnos (7 às 11h, 11 às 15h, 13 às 

17h30min, 15 às 19h, 18h20min às 22h). Em 2010, tal como já destacado anteriormente, 

conseguimos uma grande conquista: organizar a Escola em três turnos”. 

Atualmente: 

“O 1º turno da Escola Municipal Santa Luzia atende a turmas dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. São 7 turmas regulares do 1º ao 5º ano de escolaridade, 3 classes de 
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Surdos, 1 classe de Autismo, 1 de Deficiência Intelectual e 1 de Deficiência Múltiplas), além 

de 3 Salas de Recursos. Considerável parte do corpo docente é composta por profissionais que 

atuam há muitos anos na Unidade Escolar e alguns educadores são recém-convocados pela 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, tendo sua primeira experiência profissional na 

escola. 

Na Escola Municipal Santa Luzia, embora ocorram debates sobre a prática 

pedagógica, não podemos dizer que foi definida uma determinada tendência para servir de 

fundamento às ações realizadas em nosso cotidiano. Trata-se de uma instituição grande: 

temos cerca de cinquenta professores(as) e mais de oitocentos alunos(as), distribuídos(as) em 

três turnos”.  

 Especificamente na EJA:  

 “Em relação à organização e ao funcionamento mais específico da EJA, é preciso 

endossar aqui que a oferta do 2º segmento do Ensino Fundamental em nossa Unidade foi uma 

conquista da comunidade”.  

 

 

 

 

► Tempo de existência da UE 

Fundada em 08 de abril de 1968.  

► Histórico 

“No início do ano de 1968 o Senhor Pedro Agostinho cedeu uma área de 400 m2 para a 

construção de uma igreja. A falta de recursos levou os moradores a se unirem para construção 

organizando festas, jogos, leilões e listas sob a liderança dos senhores Ari Teles, Álvaro Lima 

e José Benfeito juntamente com o Senhor Pedro Agostinho. Concluída a obra imediatamente 

iniciaram-se atos religiosos presididos pelo Reverendo Aniceto, Pároco da Igreja da Fábrica 

Nacional de Motores (FNM) e se obteve autorização do então vereador José Barreto para que 

o espaço também fosse utilizado como escola. No dia 08 de abril de 1968 a escola iniciou suas 

atividades educacionais recebendo o nome de Santo Agostinho em homenagem ao doador do 

terreno. O galpão possuía instalações precárias e era composto de duas pequenas salas sem 

janelas e separadas por divisórias de folhas prensadas de madeira, uma secretaria na qual 

cabia apenas uma mesa pequena, uma cozinha adaptada com tamanho inadequado e sem 

janelas, bem como dois banheiros em péssimas condições. Não havia pátio externo e as salas 

4º Distrito: unidade polo - Escola Municipal Santo Agostinho 
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de aula serviam como refeitório. O telhado era de amianto e todo o espaço era mal ventilado. 

Com o tempo a demanda pela escola foi aumentando, e, no ano de 1973 após intensa campanha 

para angariar recursos realizada junto à comunidade por Direção e corpo docente, foram 

construídas mais uma sala de aula, uma sala para a secretaria, cozinha e banheiro. Deste 

modo a Unidade Escolar passou a atender 3 (três) turmas por turno. Cabe ressaltar que, neste 

período o espaço também era ocupado para a realização de aulas de catecismo, velório, 

ladainhas, o que levava a constante interrupção das aulas. Em 1987 devido à realização de 

reformas da igreja a escola perdeu o espaço e a Prefeitura alugou um galpão, que por ficar 

distante da moradia dos estudantes, passou a exigir transporte escolar realizado em ônibus 

cedidos pela Viação União. Como esta situação era provisória, em 1987 as atividades 

escolares passaram a ser desenvolvidas no prédio da Igreja Assembléia de Deus, e, 

posteriormente na igreja Metodista, enquanto se aguardava a construção do prédio definitivo 

para a Escola. Em 1990 a Unidade Escolar funcionou no prédio da E. E. M. Sergipe até o dia 

01 de outubro, quando se fez mudança para o prédio definitivo, embora a construção não 

tivesse sido concluída. A Escola foi inaugurada, oficialmente, com sede própria, em abril de 

1991. Em 1993 a escola passou a atender as turmas do antigo segundo segmento do 1º grau, o 

que ocorreu até o final do ano de 2000. O atendimento à Educação Especial teve início com a 

abertura de uma Sala de Recursos no ano de 1995, e, no ano seguinte devido à demanda de 

matrícula por alunos com deficiência intelectual, foi criada a primeira turma de Classe 

Especial”. 

► Características da comunidade 

“A Escola Municipal Santo Agostinho está localizada no distrito de Xerém, no 

Município de Duque de Caxias. Xerém que tem como sede o bairro de mesmo nome é o último 

distrito do Município de Duque de Caxias. O seu crescimento se origina da proximidade da 

BR-040 (Rodovia Washington Luiz), que no trecho entre a Avenida Brasil e o sopé da Serra de 

Petrópolis tem ocupação intensa de fábricas e comércio – o Distrito Industrial de Duque de 

Caxias – localizado ao longo da referida rodovia. 

Essa conjunção de fatores conduziu a pequena Vila de Xerém ao status de área urbana 

complexa, estruturadas em torno de atividades industriais produtivas e que acabou criando um 

dinamismo próprio, expandindo suas funções. Há um processo intenso de metropolização da 

área, com tendência a uma crescente concentração econômico-populacional estimulada, entre 

outros fatores, pelas dificuldades de expansão da malha urbana do município. Isto explica o 

fato de Xerém se expandir, juntamente com a vila de Mantiquira, na direção das áreas centrais 

do município através da rodovia estadual RJ-085 e da própria BR-040 e está paulatinamente 
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perdendo sua característica agrária para se transformar no Polo Industrial de Duque de 

Caxias. Os problemas que mais afligem a comunidade estão relacionados à chegada do 

progresso à região. Há preocupação dos moradores com o desmatamento, ocupação 

desordenada de terras e com a poluição. No entanto, apesar do forte processo de degradação 

socioambiental, ainda há no local uma grande área de mata nativa preservada, com lindas 

cachoeiras e riachos límpidos muito procurados pelas pessoas da região, mas desconhecidos 

por moradores de municípios próximos, o que faz com que a luta pela preservação seja 

incentivada e realizada pelos moradores. Existe área de preservação ambiental fiscalizada 

pelo IBAMA. Tal fato, não impede que a comunidade se mobilize em defesa de seu espaço, já 

que mesmo em conversas informais com moradores, estes manifestam sua indignação com a 

situação e relembram, com saudade, do clima ameno, ao invés do forte calor que assola a 

região, dos caminhos repletos de árvores de outrora, etc. O distrito se constitui no maior núcleo 

urbano do entorno próximo à Rebio Tinguá que, hoje sedia o INMETRO. O pólo de 

desenvolvimento da região tem três grandes empresas: MARCOPOLO, IBF e INMETRO. Hoje 

contamos ainda com centros de treinamentos de grande porte como o dos clubes: 

FLUMINENSE, DUQUE DE CAXIAS, TIGRES DO BRASIL e BOCA JUNIORS. 

Em relação a MARCOPOLO é relevante ressaltar que a empresa, desde 2012, oferece 

empregos a estudantes com deficiência intelectual desta instituição, matriculados das Classes 

Especiais e AEE, a partir de uma proposta efetivamente inclusiva, na medida em que foi criado 

um espaço distinto para que estas pessoas se adequassem à rotina de trabalho, com tarefas 

voltadas às suas habilidades e com acompanhamento frequente de instrutores e psicólogas. 

Nosso corpo discente é formado por alunos em situação socioeconômica diversificada: 

catadores de sucatas, filhos de pedreiros, comerciantes, metalúrgicos, funcionários públicos, 

profissionais liberais e outras profissões. A dificuldade de acesso a momentos de lazer e 

cultura, como teatro, museus, antiquários, praias, etc., está relacionado à grande distância do 

centro do município e a pouca diversidade cultural dos moradores de Xerém. Em relação ao 

aspecto sócio cultural, a comunidade conta com a Biblioteca Ferreira Goulart, inaugurada no 

ano de 2000, com acervo ainda insuficiente para atender aos interesses dos estudantes da 

região, e com o Instituto Educacional Artístico de Xerém – Escola de Música Zeca Pagodinho. 

O Parque Ana Dantas, além do aspecto sócio cultural, possui equipamentos de ginástica e 

campos society. O comércio local atende as necessidades da comunidade em relação aos itens 

de primeira necessidade. Quanto ao atendimento médico este é bastante precário, 

especialmente para os que não possuem planos de saúde. Há um posto de saúde e consultórios 

particulares. O local é servido por linhas de ônibus que ligam Xerém aos outros distritos do 
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município e aos municípios de Petrópolis, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. Há uma Delegacia 

de Polícia na comunidade, a 61° DP, e um posto policial ao lado da UPA – Unidade de Pronto 

atendimento.um núcleo de atendimento médico especializado, que atende a pessoas com 

paralisia cerebral e síndromes diversas com serviços como: Terapia Ocupacional, 

Fonoaudiologia e Equoterapia. O distrito conta ainda com a Associação dos Antigos 

Funcionários do Banco do Brasil, com academias, lan houses, praça pública com pista para 

prática de skate e praças. 

A Escola Municipal Santo Agostinho completou em 2020, o 11º ano de oferta da 

modalidade Educação de Jovens e Adultos. São oito (08) turmas das Etapas I a V e CE. Sendo 

uma (01) turma de Etapa I (alfabetização), uma (01) turma de Etapa II (2º e 3º anos de 

escolaridade), uma (01) turma de Etapa III (4º e 5º anos de escolaridade), duas (02) turmas de 

Etapa IV (6º e 7º anos de escolaridade), duas (02) turmas de Etapa V (8º e 9º anos de 

escolaridade) e uma (01) turma de Educação Especial”. 

► Funcionamento da Instituição 

“A escola funciona em três turnos, abrangendo as classes de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado), Classes Especiais, Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos 

iniciais e turmas de EJA: Etapas I a V), atendendo um total de 782 alunos, a partir dos 04 

(quatro) anos de idade até os 80 anos de idade aproximadamente”. 

 

De modo a apresentar um diagnóstico sistematizado, referente aos dados comparativos 

das características das UEs, quanto ao tempo de existência e quantitativo total de alunos, 

apresenta-se o quadro a seguir: 

 

Quadro 14 - Tempo de inauguração das UEs e quantitativo de alunos 

Tópicos 

 avaliados 

 

1º Distrito 

UE Ruy Barbosa 

2º Distrito  

Regina Celi 

3º Distrito 

Santa Luzia 

4º Distrito  

Santo Agostinho 

Tempo de 

existência da EU 

31 anos 

 

31 anos 60 anos 53 anos 

Quantitativo de 

alunos em geral e 

turnos de 

funcionamento. 

760 alunos  

distribuídos nos 

horários: Manhã, 

Tarde e Noite 

257 alunos 

distribuídos nos 

horários: Manhã 

e Tarde 

800 alunos 

distribuídos nos 

horários: Manhã, 

Tarde e Noite. 

782 alunos 

distribuídos nos 

horários: Manhã, 

tarde e Noite 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos PPPs das unidades escolares e planilha do EDUCACENSO 2020 

 

Destaca-se, quanto ao tempo de existência, que a escola mais antiga é a E. M. Santa Luzia, 

com 60 (sessenta) anos, que também se destaca por ter o maior número de alunos, chegando a 
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800 (oitocentos) no total. Somente a escola que não tem o horário noturno é a E. M. Regina 

Celi. 

 

4.2 Etapa II – Os docentes, seus depoimentos e a construção das categorias de análise 

  

 Nesta etapa, foram analisados os perfis dos docentes e as falas das entrevistas, buscando 

responder aos próximos objetivos deste estudo. 

 

4.2.1 Análise do perfil dos docentes 

 

Para introduzir os resultados encontrados, vale destacar alguns detalhes a respeito dos 

professores entrevistados. Neste sentido, apresenta-se o quadro a seguir, com a análise do perfil 

dos participantes: 

 

Quadro 15 - Levantamento do perfil dos professores, com base nas entrevistas 

Profes 

sores 

Distri

to 

Ida

de 

Formação Modalida

de 

Turno 

Que 

trabalha  

Tempo 

de 

atuação 

como 

professo

r 

Tempo 

na rede 

de D.C 

Tempo 

como 

professo

r na 

modalid

ade 

atual  

Quantida

de de 

alunos na 

turma 

1- 

Roberta/

CE1 

1º 49  Graduação em Pedagogia;  

Pós-graduação: Desafios 

do trabalho cotidiano a 

educação de crianças de 0 à 

10 anos de  

Classe 

Especial  

Manhã 14 anos 13 anos Na Classe 
Especial: 

13 anos 

11 alunos 

2-
Bruna/E

R1 

1º 26  Formação de Professores 

(Ensino Médio) 

Graduação em Pedagogia;  

Pós-graduação em 

Letramento 

EJA – Etapa 
II 

Noite 8 anos 4 anos 1 ano 25 alunos 

3-

Ana/AE

E1 

1º 45 Mestrado em Ciências AEE/SR Manhã e 

Noite 

25 anos 22 anos 10 anos 14 alunos, 

sendo 4 

com DI 

4-

Rafaela/ 

CE1 

1º 60 Formação de Professores 

(Ensino Médio) 

Graduação em 

Pedagogia 

Pós-graduação 

Especialização em AEE 
Mestrado em Educação  

Doutorado em Educação 

(cursando) 

Classe 

Especial 

Noite 22 anos 4 anos e 

8 meses 

3 anos e 8 

meses 

15 alunos 

5-

Rita/CE

2 

2º 33 Formação de Professores 

(Ensino Médio) 

Classe 

Especial 

Tarde 13 anos 1 ano 1 ano 8 alunos 
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Graduação: Pedagogia e 

Psicologia 

Pós-graduação: 

Psicopedagogia 

Mestrado: Psicologia 

Social (Cursando) 

6-

Rossana

/CE2 

2º 43 Formação de Professores 

(Ensino Médio) 

Graduação: 

Pedagogia (com habilitação 

em educação especial) 

Classe 

Especial 

Tarde 26 anos  
(sendo 22 

com 

educação 

especial) 

 

17 anos  1 ano em 

DI 

9 alunos 

7-

Beatriz/

ER 

3º 32 Formação de Professores  

(Ensino Médio) 

Graduação: 

Licenciatura Plena em Artes 

Visuais 

Pós-graduação: 

Arte Educação e Ensino das 

Artes Visuais 

EJA - Etapa 

I 

Noturno 12 anos 1 ano e 6 

meses 

1 ano e 6 

meses 

26 
 Com: 

2 alunos com 

laudo e 

 4 sem laudo 

com 

características 

de DI 

8-
Regina/

CE3 

3º 38 Formação  

de Professores (Ensino 

Médio) 

Graduação: 

História 

Pós-graduação: 

Iniciou pós em Ed. 

Inclusiva, mas não finalizou 

Classe 
Especial 

Manhã 18 anos 18 anos 1 ano 12 

9-

Claudia/

PI.EE 3 

3º  47 Ensino Médio:  

Técnico de Informática 

Graduação: 

Licenciatura em História e 

Pedagogia 
Mestrado  

em Educação 

Doutorado  

em Educação (cursando) 

PI- 

Educação 

Especial 

Manhã e 

Tarde 

2 dias na 

semana  

4 anos 4 anos  4 anos 

como PI 

Apoio e 

suporte aos 

professores   

10-

Raquel/

CE4 

4º 45 Formação de Professores 

(Ensino Médio) 

Graduação: Pedagogia 

Pós-graduação: 

Psicopedagogia e pós em 

Gestão 

Classe 

Especial 

Manhã 21 anos 21 anos 6 anos 11 alunos 

 

11-

Bianca/ 

ER4 

4º 32 Formação de Professores 

(Ensino Médio) 

Graduação: Pedagogia e 

Matemática (em 
andamento) 

Pós Graduação: 

Especialização na educação 

de jovens e adultos 

EJA- Etapa 

III 

Noturno 19 anos 17 anos 11 anos 30 alunos 

Com 4 DI 

12-

Carla/PI

/EE4 

4º 30 Graduação: 

Pedagogia 

Pós-graduação: 

Especialização em educação 

especial inclusiva com 

ênfase em Tecnologia 

Assistiva e Comunicação 

Alternativa 
Mestrado: Educação 

PI- 

Educação 

Especial 

Horário 

vertical 

Manhã e 

Tarde 

 

8 anos 5 anos 5 anos Apoio e 

suporte aos 

professores 
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Temática: Políticas Públicas 

em Inclusão 

Doutorado: 

Em Educação (em 

andamento) 

13-

Bárbara/

ER4 

4º 44 Formação de Professores 

(Ensino Médio) 

Graduação: Pedagogia 

Pós-graduação: 

Neuroeducação 

EJA- Etapa 

II 

Noite 25 anos 3 anos 2 anos 24 alunos 
3 com laudo 

4 sem laudo 

Outros com 

muitas 

dificuldades 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

► Elementos que se destacam no perfil dos professores: 

 

a) Sexo: todas são mulheres 

b)   Formação: destaca-se que todos os professores investiram na formação continuada, 

buscando cursos de graduação e/ou pós-graduação.  

Dos 13 (treze) professores:  

- 9 (nove) cursaram Formação de Professores – no Ensino Médio; 

- Todos têm graduação: sendo 10 (dez) com graduação em Pedagogia (desses 10, 1 tem 

também a formação em Psicologia) e os outros com graduação em outras áreas comuns 

à educação. 

- 11 (onze) tem pós-graduação (especialização) – 1 não tem pós e 1 ainda não finalizou 

o curso de pós. 

- 5 (cinco) tem mestrado. 

- 2 (dois) estão cursando o doutorado. 

Vale ressaltar, que todos os professores são estatutários. 

b) Distribuição dos professores por distrito: 

 

1º distrito: duas professoras de Classe Especial; uma professora da EJA – Etapa II; e 

uma professora do AEE. 

 2º distrito: duas professoras da Classe Especial. 

 3º distrito: uma professora da Classe Especial; uma professora de EJA- Etapa I; e uma   

professora PI – Educação Especial. 

 4º distrito: uma professora da Classe Especial; duas professoras de EJA – Etapa II; e 

uma professora PI – Educação Especial. 
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4.2.2 Depoimentos e a construção das categorias  

  

  No quadro a seguir está a síntese das Unidades de Registro (UR), com as respectivas 

Unidades de Significação (US) com o tema central e Categorias de análise de conteúdo. 

 

Quadro 16 - Síntese das Unidades de Registro (UR), com as respectivas Unidades de 

Significação (US) com o tema central e Categorias da análise de conteúdo, segundo Bardin 

Total UR (Tema central da US) 

 

Categorias Total de 

Categorias 

(45) Saúde mental dos docentes 

 

1ª Categoria: 

Prática docente com estudantes 

jovens e adultos com DI: ações, 
reflexões e desafios do cotidiano 

 

 

 

 

425 

(51,14%) 

(15) Comprometimento e humanização com a 

docência 

(30) Vínculo professor e aluno e inclusão 

social 

(18) Agente de apoio à inclusão 

(2) O fazer docente 

(7) Conscientização de todos e direitos dos 

alunos 

(22) Planejamento 

(21) Dificuldades e faltas no cuidado 

intersetorial da saúde. 

(18)  Famílias: Desafios e possibilidades 

(20) Representatividade da escola 

(32) Reflexão na ação e sobre a ação 

(4) Dificuldades cognitivas dos discentes 

(23) Interação/inclusão entre os discentes 

(18) Falta de políticas públicas 

(10)  Trabalhar a autopercepção X 

infantilização do estudante 

(18) Investir nas potencialidades 

(2) Acompanhamento e auxílio ao professor 

(55) Desafios do/no processo de inclusão 

(31) Falta de estrutura e recursos 

(12) Descaso com os estudantes e experiências 

de exclusão 

(6) Experiências positivas 

(16) Vivência e autoavaliação do professor 

(6) Organizar situações de aprendizagens 2ª Categoria: 

Competências docentes: 
caminhos, possibilidades, 

dilemas, desafios e ausências. 

185 

(22,26 %) (8) Administrar as progressões das 

aprendizagens 

(27) Saber conceber dispositivos de 

diferenciação e ampliar os espaços de 

aprendizagens 

(42) Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

(39) Trabalhar em equipe 

(7) Participar da administração da escola 

(29) Informar e envolver as famílias 

(4) (mau) uso das novas tecnologias 
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(23) Deveres, desafios, e ausências da 

profissão x Competências 

(84) Atividades funcionais  

3ª Categoria: 

 Formação contínua (permanente) 

com vistas às atividades 
funcionais: urgência docente e 

esperança para a progressão da 

aprendizagem na perspectiva da 

vida pós-escola.  

 

221 

(26,60 %) (35) Estratégias para desenvolver habilidades 

laborais 

 (77) Formação contínua, formação 

desarticulada da prática, falta de formação e 

dialética ensino e serviço. 

(19)  Parcerias na prática docente 

(3) BPC: benefícios e receios 

(3) Acompanhamento da vida pós-escola 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado na análise de Bardin (2009) 

 

4.2.2.1 - Prática docente com estudantes jovens e adultos com DI: ações, reflexões e desafios 

do cotidiano com vistas à superação das ausências (1ª categoria) 

  

 Com vistas a atender o segundo objetivo do presente estudo, que é Identificar aspectos 

inerentes à prática do docente de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual a 

partir do processo reflexão sobre a ação, será realizada adiante uma análise sobre a prática 

docente, tendo como contribuição as reflexões de Paulo Freire, em interface com as ideias de 

Philippe Perrenoud e as políticas públicas voltadas para a educação especial. 

 De acordo com as informações levantadas na análise das entrevistas, verificou-se que 

51,14% das respostas apontavam para a complexidade dos contextos de cada discente, do 

próprio docente, das políticas públicas e suas ausências, do histórico da escola, das noções de 

território e rede, da participação da família ou sua ausência. Relatar os aspectos da própria 

prática levou o docente a perceber como as ações de sua profissão sofrem interferências, todo 

o tempo. 

 Em conexão com a análise realizada com o referencial teórico, tem-se a relação dialética 

de Freire (2011, p. 25), segundo a qual “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender”. Assim, percebe-se que o uso das ferramentas e técnicas aprendidas 

somente na formação inicial do docente não garantirão a atuação deste frente aos desafios que 

a prática e as situações do dia a dia impõem ao professor. Um dos caminhos possíveis para a 

solução deste dilema é a implantação dos processos de formação permanente nos espaços de 

trabalho, com vistas a garantir aos professores momentos de discussões e aprendizagem que 

os ajudem a fazer frente aos desafios da prática docente. 

 Mas, antes de trazer o discurso dos professores entrevistados a respeito de suas práticas, 

é importante propor uma reflexão sobre a concepção da relação do professor com a prática. 

Freire (2011, p. 24) aponta que “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 
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relação Teoria/Prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo”. 

Diante desta afirmativa, apresenta-se o desafio entre a teoria e o encontro docente e discente, 

considerando que cada discente representa um contexto e uma história, além de 

potencialidades e limitações. No entanto, independente dos desafios que são postos ao 

professor, a educação é garantida por lei a todo cidadão. 

 Neste contexto, baseando-se na premissa de “educação para todos”, prevista por diversas 

políticas públicas que foram sendo debatidas ao longo da história, percorreremos a seguir 

documentos e leis que nortearam e orientaram a defesa de uma educação para todas as pessoas.  

 O primeiro documento que trouxe contribuição para educação foi a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, quando os Estados membros se comprometeram a promover 

um regime de cooperação com a Organização das Nações Unidas, no que tange ao respeito 

universal e efetivo dos direitos dos homens e das liberdades fundamentais.  No que tange à 

temática da educação, em seu artigo 26, a Declaração afirma que: 

 

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 

nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 

está baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 

direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 

religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos. (ONU, 1948, p. 6). 

  

 Na Conferência de Jontiem, Tailândia, foi aprovada a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (1990, p. 2), que traça alguns objetivos, afirmando em seu artigo 1 que: 

 

Cada pessoa, criança, jovem ou adulto, deve estar em condições de aproveitar as 

oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 

para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução 

de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 

sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 

dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, 

tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das 

necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las variam segundo 

cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo. 

  

         Ainda percorrendo os documentos que nortearam a defesa da “educação para todos”, 

temos a Declaração de Salamanca, elaborada em 1994, na cidade de Salamanca, Espanha. 

Considerado um marco nas políticas públicas, este documento foi criado para fornecer as 
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diretrizes básicas relacionadas à necessidade de políticas públicas e educacionais que venham 

atender todas as pessoas, de modo igualitário, independente das suas condições pessoais, 

sociais, econômicas e socioculturais.   

          Os princípios defendidos pela Declaração de Salamanca dizem que as escolas e seus 

projetos pedagógicos devem se adequar às necessidades dos indivíduos nelas matriculados. 

Como deixa claro seu o artigo 11, “O planejamento educativo elaborado pelos governos deverá 

concentrar-se na educação para todas as pessoas em todas as regiões do país e em todas as 

condições econômicas, através de escolas públicas e privadas”. 

 Permanecendo na trajetória das políticas públicas, a Constituição Federal (Brasil, 1988), 

estabelece, em seu artigo 205, que:  

 

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. 
 

 Após a promulgação da Constituição Federal, tendo em vista que o tema educação foi 

tratado em apenas dez artigos, do 205 ao 214, e considerando que um desses artigos indicava 

que haveria a necessidade de uma lei para definir e regular o sistema brasileiro de educação, 

surgiu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96, aprovada em 20 de dezembro de 

1996.  

 A LDB, no seu artigo 2º, estabelece os princípios e fins da educação nacional, 

declarando que: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1996, p. 7). 

 No intuito de reafirmar a importância da “educação para todos” e percorrer como se deu 

a construção de leis nesta perspectiva, destacam-se então as Diretrizes Nacionais para a 

educação especial na educação básica que, em conformidade com a LDB, institui o referido 

documento para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na 

Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades (BRASIL, 2001). 

 Isso posto, é nessa perspectiva de acolher todos os discentes que chegam à escola que é 

necessário também “olhar” pelo prisma do professor, percebendo as nuances que se 

estabelecem nas relações e nas práticas dos docentes, aqui especificamente com estudantes 

jovens e adultos com DI. Será sob esta ótica que se dará a análise adiante. 

 Ao refletirem sobre a ação, ficou evidente a complexidade de temas que surgiram nas 

entrevistas. Ao serem questionados a respeito dos aspectos da prática docente com estudantes 
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jovens e adultos com DI, os professores “passeavam” com suas reflexões, avaliando tanto as 

questões ligadas ao estudante quanto as relacionadas às suas próprias questões, e avançavam 

com sua análise em relação às questões políticas, às dificuldades com as famílias, assim como 

também em relação aos benefícios para os discentes quando as famílias são parceiras, 

compondo uma reflexão sobre a prática e seu entorno.  

 Uma das complexidades da prática docente diz respeito ao processo de construção da 

relação docente e discente. Para compreensão dessa relação, Freire (2011, p. 25) afirma que 

“[...] embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado 

forma-se e forma ao ser formado.” Assim, aponta-se para a necessidade de que o professor 

desenvolva competências que possam favorecer o processo ensino-aprendizagem do discente.  

 Neste sentido, Perrenoud (1999) afirma que quando se apoia no desenvolvimento de 

competências, se desiste de transmitir conhecimentos – compreendendo-se que aqui entende-se 

por competência a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, se 

apoiando em conhecimentos e recursos, mas não limitando-se a eles.  

 Nesse prisma, Perrenoud (2009, p. 28) explicita uma reflexão a respeito da competência, 

afirmando que esta “pressupõe a existência de recursos mobilizáveis, mas não se confunde com 

eles, pois acrescenta-se aos mesmos ao assumir sua postura em sinergia com vistas a uma ação 

eficaz determinada situação complexa”.  

 As competências necessárias ao docente, analisadas segundo Perrenoud, são 

apresentadas neste movimento de reflexão sobre a prática, realizado pelos docentes. O que se 

pretendeu, neste momento, foi propor a reflexão sobre o que percebem quanto ao fato de que a 

prática docente desafia às formações iniciais e, de certo modo, até às formações continuadas, 

pois inúmeras condições atravessam a atuação docente. Para explorar os aspectos que surgiram 

nas falas dos docentes, apresentam-se, de forma resumida, os temas que surgiram das unidades 

de significação, conforme esquema a seguir: 
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Figura 8 - Esquema representando os temas que emergiram na categoria 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 De modo a discutir cada temática encontrada na figura supracitada, dividiremos esta 

categoria em cinco áreas temáticas: I - Ações e reflexões da prática docente; II - Trabalho e 

espaço colaborativo; III - Desafios da prática; IV- Os efeitos das “faltas” e  V - Saúde mental 

dos docentes, que estarão organizadas com subtemas. 

 

I - Ações e reflexões da prática docente com estudantes jovens e adultos com DI 

 O discurso dos professores, ao refletirem sobre a prática, expressou a complexidade que 

se dá nesta prática, tanto oriunda das experiências de ação docente, quanto das reflexões sobre 

estas ações. Nesta área temática, encontram-se nove assuntos: Comprometimento e 

humanização com a docência; Vínculo professor e aluno e inclusão social; Fazer docente; 

Planejamento; Reflexão na ação e sobre a ação, investir nas potencialidades; Experiências 
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positivas na prática docente; Vivência e auto avaliação do professor; Trabalhar a 

autopercepção X infantilização dos discentes. Com o intuito de organizar os assuntos que 

permeiam esta área, apresenta-se a figura a seguir: 

 

Figura 9- Esquema da área temática: ações e reflexões da prática docente 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Com intuito de analisar o discurso dos entrevistados de forma detalhada, dividiremos 

cada tema representado no esquema anterior. Assim, iniciaremos pelo conteúdo que surgiu nas 

falas a respeito da temática “Reflexão na ação e sobre a ação.” 
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 Os discursos dos docentes indicaram reflexões a respeito das suas práticas, direcionando 

diversos aspectos dessa reflexão. Em alguns momentos, o movimento do professor era de 

compreender a sua própria prática, apontando o que o motivava a refletir para avaliar e refazer 

as ações práticas enquanto docente. Em outros momentos, a prática era avaliada sob a ótica da 

teoria, que era questionada de acordo com os desafios em que a prática é vivenciada no dia a 

dia. 

 Para Perrenoud (2002), grande parte dos problemas tratados pelo docente não está nos 

livros nem em materiais teóricos – não podendo, logo, ser resolvida apenas com a ajuda dos 

saberes teóricos e procedimentais ensinados. Já Freire (2011), ao apontar a importância da 

formação permanente dos professores, afirmando que é fundamental a reflexão crítica sobre a 

prática, evidencia que assim, ao se pensar criticamente a prática de hoje ou de ontem, é possível 

melhorar a próxima prática. Depreende-se, em concordância com os autores, que o próprio 

discurso teórico – que é necessário à reflexão crítica, mas não suficiente – tem de se mostrar 

tão concreto a ponto de se confundir com a prática. 

 A partir das múltiplas vozes dos docentes, fica evidente a importância da reflexão como 

um ato constante, inerente à prática docente, como retratam as falas a seguir: 

 

A reflexão leva a compreensão dos aspectos pedagógicos da minha 

ação, e orienta a ação na docência. A minha reflexão se dá no chão da 

escola, no trabalho com meus alunos. Mas também reflito a partir de 

embasamento teórico, através de livros, textos acadêmicos e palestras 

(Ana/AEE). 

 

Porque as dificuldades a gente vai encontrar, eles vão encontrar, elas 

estão aí para serem enfrentadas; o tempo todo, a gente é que vai saber 

como isso vai influenciar na nossa vida. É importante refletir com eles 

(Rossana/CE2). 

 

A prática pedagógica necessita ser repensada cotidianamente, visando 

desenvolver um processo ensino aprendizagem [...] reflexão da prática 

pedagógica para pensar ações que favoreçam o acesso e a 

permanência de todos os alunos na rede (Rita/CE2). 
 

 

 Sobre o assunto, Freire (2011, p. 63) ainda afirma que: “[...] o trabalho do professor é o 

trabalho do professor com os alunos e não do professor consigo mesmo”. É, portanto, 

importante construir espaços reflexivos em que os discentes possam se sentir participativos do 

processo reflexivo. Outras falas corroboram essa visão sobre o processo reflexivo, apontando o 

movimento individual e coletivo, como pode se perceber nos relatos seguintes: 
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Eu reflito, mas é uma reflexão individual. O ideal seria um horário de 

planejamento para refletir com os outros professores, porque é na troca 

que nós aprendemos juntos. Uma reflexão coletiva para apontar 

caminhos. Meu tempo de troca com os meus colegas de trabalho, é 

antes da entrada ou nos Grupos de Estudos. Trocar com os outros 

colegas favorece a reflexão (Roberta/CE1). 

 

Busco participar de grupos do Facebook, de lives, e leitura de livros 

também, isso me ajuda a refletir (Beatriz/ER3). 

 

Costumo refletir muito sobre a minha prática, sempre estou buscando 

coisas novas para implementar nas aulas e torná-las mais agradáveis 

(Bianca/ER4). 

 

As colocações dos outros profissionais com os quais interajo e as 

necessidades dos estudantes despertam o ato de refletir sobre o meu 

fazer enquanto PI – Educação Especial (Claudia/PI/EE3) 

 

A gente fica pensando o que poderia fazer, se poderia fazer melhor, 

uma atividade lúdica, uma atividade artística, que poderia auxiliá-los 

mais na vida prática mesmo (Raquel/CE). 

 

A gente reflete muito, a gente quer fazer algo melhor, buscar, ler, 

buscar atividade diferenciada, porque não é a mesma atividade para 

todo mundo na sala de aula, e cada um tem uma dificuldade diferente 

da outra [...] então, tem tanta coisa envolvida, é muita questão mesmo 

que fico pensando. É tudo que envolve o aluno (Raquel/CE). 

 

 Diante desse contexto, Freire (2011) evidencia que a autoridade docente democrática 

deve revelar-se em suas relações com as liberdades dos discentes, com a segurança que se 

expressa, na firmeza com que atua, com que toma decisões, respeitando a liberdade, discutindo 

suas próprias posições e aceitando a rever-se. Desse modo, rever-se implica em refletir nas 

próprias ações.  

 Para Perrenoud (2002, p. 17), “[...] todos refletimos para agir, durante e depois da ação, 

sem que essa reflexão gere aprendizagem de forma automática”. Há que se ressaltar, neste 

ponto, que os relatos se basearam nas lembranças sobre como se dava a reflexão na ação e, em 

outro momento, como acontece a reflexão sobre a ação. 

 O autor supracitado, ao tratar a respeito da prática reflexiva, traz a corrente desenvolvida 

por Donald Schön, que distingue reflexão na ação e reflexão sobre a ação. Com base nas ideias 

Schön, Perrenoud (2002) apresenta dois processos mentais, afirmando, primeiro, que não há 

ação complexa sem reflexão durante o seu processo; e, em segundo lugar, que refletir sobre a 
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ação é algo bem diferente. Sendo assim, a reflexão se dá em dois momentos distintos, mas que 

também se confundem. Vejamos como ocorre no quadro a seguir: 

 

Quadro 17- A prática reflexiva no ofício do professor, baseado em Perrenoud 

Refletir durante o processo Reflexão sobre a ação 

A reflexão é realizada acerca da situação, 

dos objetivos, dos meios, do lugar, das 

operações envolvidas, dos resultados 

provisórios, da evolução previsível do 

sistema de ação. Refletir na ação é se 

perguntar o que está acontecendo, ou o que 

vai acontecer, o que podemos fazer, qual a 

melhor maneira, que precauções tomar, que 

riscos corremos. 

Toma-se a própria ação como objeto de 

reflexão, seja para comparar com um 

modelo prescritivo, o que se poderia ou se 

deveria ter feito, ou o que outro profissional 

deveria ter feito para explicá-la ou criticá-la. 

A reflexão sobre a ação só tem sentido para 

compreender, aprender e integrar o que 

aconteceu. Passa por uma crítica, uma 

análise, por uma relação com regras, teorias 

e outras ações. 
Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Perrenoud (2002) 

 

 Sob essa ótica, Perrenoud (2002) defende que, muitas vezes, a reflexão na ação contém 

uma reflexão sobre a ação, pois reserva questões que não podem ser tratadas durante o processo. 

Mas, segundo o autor, o profissional retoma a sua ação após refletir sobre a ação. Verifica-se 

essa constatação com as falas a seguir: 

 

A reflexão sobre a minha própria prática se dá a partir dos 

questionamentos e desafios que surgem no cotidiano escolar, na 

tentativa de buscar respostas e soluções para essas questões e realizar 

ações (Claudia/PI/EE3). 

 

A reflexão existe na minha prática. E ela existe justamente para isso, 

para me motivar a refazer a pensar naquilo que eu fiz e no que eu 

posso melhorar (Bruna/ER1). 

 

Me questiono constantemente sobre a minha prática. O que preciso 

buscar mais (Rita/CE2). 

 

Eu reflito da hora que acordo até a hora que vou dormir, porque não 

fica uma coisa só de dentro da escola, eu acho que você fica pensando 

muito, eu, pelo menos, fico assim (Regina/CE3). 

  

Eu proponho uma atividade. E aí? Aquela atividade tem possibilidade 

de ser desenvolvida, de ser desenrolada? E a gente vai planejando. O 

ato de planejar não se resume só no espaço de dentro da escola. Acho 

que esse caminho de fazer, de pensar e de planejar, é um caminho de 

reflexão constante. O tempo todo que você está pensando na sua 

atividade, na sua prática (Regina/CE3). 
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[...] o pensamento está aqui, não sai nunca [...] eu reflito, tento buscar, 

tento ler para dar suporte à prática (Bárbara/ER4). 

  

 Esse movimento realizado durante as entrevistas, de reflexão sobre a prática e 

rememorização dos desafios que a própria prática impõe aos docentes, fez emergir um momento 

de catarse durante os relatos, possibilitando rever as ações e refletir a respeito das certezas e 

incertezas, acertos e desafios na prática docente, constituindo assim um movimento de reflexão 

sobre a reflexão sobre a própria prática. 

 A próxima temática se refere ao Comprometimento e à humanização na docência, 

assunto que trataremos na análise das falas a seguir. 

 

 

  

 De acordo com Freire (2011), o professor, ao se colocar frente aos estudantes e expor 

sua maneira de ser e pensar, não escapa da apreciação destes em relação à sua conduta, pois a 

maneira como são percebidos tem importância para o desempenho do professor. Com isso, 

acrescenta ainda que a preocupação central de quem ensina deve ser a de procurar a 

aproximação cada vez maior entre o que se diz e o que se faz, entre o que parece ser e o que 

realmente está sendo.  

 Assim, percebe-se que a forma com que o professor demonstra, no seu comportamento 

e na sua fala, o comprometimento que tem com os discentes, diz respeito à maneira como ele 

percebe o seu próprio trabalho. Nas enunciações a seguir, os aspectos ligados ao compromisso 

no ato de ensinar destacam-se na maneira dos participantes refletirem e pensarem a prática 

docente: 

 

Eu lembro que as três primeiras semanas que eu entrei eu não dormia, 

eu ficava pensando: eu preciso dar conta daqueles alunos que não 

leem. Eles precisam ler. Eles são adultos e ainda não leem. Aí aquele 

desespero (Bruna/ER1). 

 

A gente reclama que: ‘Ah a educação está do jeito que está, mas a gente 

precisa levar em consideração o nosso.’ A gente faz o nosso e aí o 

macro vai funcionar melhor se cada um fizer a sua parte (Bruna/ER1). 

 

   

Comprometimen

to e 

humanização 

com a docência 
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Mas a gente tem que parar também e entender que não depende de nós 

só, depende se toda uma variável (Bárbara/ER4). 

 

Primeiro foi aquele baque pegar a turma da EJA... porque... pelo menos 

eu... tudo de novo que eu encaro fazer, eu tenho aquela coisa, eu 

preciso dar conta disso (Bruna/ER1). 

 

É preciso respeitar o momento dele, porque o cara não é mais criança, 

então não tem que ser tratado como criança, não tem que ir para a 

escola para ficar pintando (Regina/CE3). 

 

Tudo o que eu não tenho trabalhado com Classe Especial é tempo. Eu 

invisto todo o meu tempo com eles (Rossana/CE2). 

 

 Diante dos discursos enunciados, é pertinente trazer, ainda, um pensamento de Paulo 

Freire que destaca a importância da presença do professor e tudo que essa presença representa. 

O autor afirma que: 

 

Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na classe 
e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não posso ser uma 

omissão, mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade de 

analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha capacidade 

de fazer justiça, de não falhar com a verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser o 

meu testemunho. (FREIRE, 2011, p. 96). 

 

 Desse modo, Freire (2011) afirma ainda que não cabe ao professor discriminar o aluno 

por nenhum motivo. A percepção que o discente tem do professor não resulta somente de como 

este atua, mas como o aluno entende como o docente atua. Neste caso, o professor deve estar 

atento à leitura que o estudante faz das atividades com ele. É preciso ainda aprender a 

compreender o significado de um silêncio, de um comportamento, de um sorriso e até do tom 

da fala de um aluno. Para o autor, o espaço pedagógico é um texto para ser “lido”, 

“interpretado”, “escrito” e “reescrito” permanentemente. Por isso, quanto mais solidariedade 

entre educador e educandos, no trato do espaço educativo, mais possibilidades de aprendizagem 

democrática se abrem na escola. 

 Vale salientar que a presente pesquisa foi realizada no período da pandemia pela 

COVID-19, que surgiu no Brasil em fevereiro de 2020.  Ao final das categorias, faremos um 

breve relato dos professores a respeito deste tempo, um período tão desafiador para o mundo 

inteiro, que não se mostra diferente para a escola, alunos e professores. Diante desta realidade, 

destaca-se aqui a fala de uma professora no momento em que sinaliza como está lidando com 

a falta do seu trabalho: 
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Eu sinto muita falta da minha rotina, do meu trabalho, eu sou 

extremamente feliz com o que eu faço. Eu nunca estou de mau humor 

no trabalho. Nunca é um peso para mim trabalhar (Rossana/CE2). 

 

 O termo “humanização” também surgiu em alguns discursos, misturando as noções de 

humanização do olhar para o professor e de um olhar humanizado também para com os 

discentes: 

 

Essa romantização de professor se reinventa, vamos bater palmas, isso 

não cola para mim. Eu acho que a gente tem que deixar tudo de lado e 

se humanizar. Tem umas coisas assim... Que passa por aquela coisa da 

humanização, que a gente estava falando da educação especial. É ver 

o outro como ser humano, com todas as suas fraquezas, fragilidades e 

potencialidade. Não tem um olhar. Não tem um olhar fraterno para o 

professor, não tem um olhar humanizado, é o cumpra-se, é o dá um 

jeito. Não tem emoção, você doa a sua. A criança está sofrendo, você 

segura o sofrimento dela e traz para você. E você não tem nada em 

contrapartida. Você não tem um olhar pra isso. Não tem! 

(Rossana/CE2). 
 

 Sobre este aspecto, Freire (2020) aponta a educação como um processo de humanização. 

Para o referido autor, a educação se dá na relação, na interação, na convivência com outros 

seres humanos. Nesse processo aprendemos a ser gente, porque convivemos com gente. 

Segundo Paulo Freire, educar, então, é o caminho possível para denunciar e romper elementos 

desumanizadores. 

 A partir da demonstração de compromisso e de um olhar humanizado, se colocando 

como facilitador do processo de aprendizagem do discente, o professor abre portas para novas 

possibilidades de participação efetiva do estudante, de acordo com as possibilidades de cada 

um. Assim é a fala de uma professora relatando uma atividade específica realizada com os 

estudantes sobre o Dia Internacional da Mulher: 

 

As mulheres que a gente encontrar a gente vai pedir uma foto para fazer 

um trabalho do dia da mulher. A gente foi .... alguns alunos conseguiam 

falar e ser entendidos outros não, mas eu estava ali fazendo a ponte. 

[...] No caminho, eu fui trabalhando com eles como entrar numa sala. 

A gente vai pedir licença, a gente vai dizer o que que a gente quer, 

assim, para entrar na sala de alguém a gente precisa bater na porta. 

Foi um trabalho muito grande, muito amplo dentro de uma coisa 

específica (Regina/CE3). 
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 Ainda falando sobre aspectos da prática docente, tem-se a importância do Vínculo 

professor e aluno e do processo de inclusão social do estudante jovem e adulto com deficiência 

intelectual. 

 

 

 

 Freire (2011, p. 111) retrata a importância da escuta para o exercício da profissão 

docente, afirmando que “o educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu 

discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele”. Sendo assim, para o autor, no 

processo da fala e da escuta precisa haver a disciplina do silêncio, com o estabelecimento de 

uma comunicação dialógica que dê sinais que o sujeito que fala sabe escutar, controlando não 

só a vontade de dizer, que é um direito, mas respeitando o fato de que não é o único a ter o que 

dizer, assumindo assim o dever de incentivar e desafiar quem escuta a também falar, se 

posicionar, questionar. 

 Diante do exposto, nas falas a seguir percebe-se a o quanto a escuta “sensível” dos 

docentes, no que se refere ao acolhimento das necessidades dos discentes, abriu a possibilidade 

de participação ativa dos mesmos no seu processo de aprendizagem e, consequentemente, abriu 

caminhos para a construção de vínculos entre professor e aluno. 

 

Busco ouvir as necessidades e dificuldades, acolhendo suas 

experiências para que o processo ensino aprendizagem seja 

significativo [...] é a pedagogia do afeto: através do diálogo direto com 

a turma, da escuta atenta dos alunos. É possível a construção do 

vínculo afetivo (Beatriz/ER3).  

 

É preciso estabelecer um acolhimento do relato verbal de cada aluno, 

das necessidades dele (Ana/AEE1). 

 

Os alunos começaram a me dar dicas de como a outra professora fazia 

com a turma. Eu gostei, e tentei nos mesmos moldes (Bruna/ER1). 

 

Lá na Santo Agostinho, a gente tem falado do processo de lidar: o 

professor para lidar com aluno público-alvo da educação especial. 

Como é importante acolhê-los (Carla/PI/EE4). 

 

   

Vínculo 
professor e 
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Então tudo isso passa por esse fazer docente, e não dá pra gente 

imaginar que não vai ter reflexo na formação desses alunos que estão 

passando pelas mãos das pessoas. Porquê da mesma forma que a gente 

pega deles, a gente também imprime muitas marcas neles. Isso me 

inquieta. E assim, é a busca da felicidade, é pra isso que a gente está 

aqui, é pra ser feliz, eu não vejo a felicidade como um lugar que você 

pretende alcançar, eu vejo a felicidade em todas coisas do meu dia. 

Que eles são felizes e, várias doses do dia deles, em várias situações do 

dia deles, que isso pode ser multiplicado, isso pode ser aumentado. Isso 

pode ser potencializado. E que ele não precisa estar ali para ser feliz. 

Porque eles têm uma relação muito assim com a escola: Eu só vou ser 

feliz aqui! Eu só vou ser aceito aqui. Eu só sou entendido aqui. Então 

eu fico tentando passar pra eles esse encontro com as pequenas 

felicidades para que eles não desanimem (Rossana/CE2). 

 

Quando a gente está com eles a gente adquire um amor tão grande 

pelos alunos, que é como se eles fossem realmente nossos filhos 

(Raquel/ CE). 

 

 A construção de vínculo na prática docente não passa somente pela necessidade, mas 

parece se misturar, em certo sentido, com piedade e compaixão, considerando que estamos 

falando de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual, como retrata a fala a seguir: 

 

Eu peguei a classe especial porque eu acho que eles precisam da nossa 

ajuda. A gente tem que amar mesmo, tem que gostar muito dos alunos, 

porque é muito difícil (Raquel/CE4). 

 

 Ainda a respeito da fala anterior, em se tratando de Classe Especial – em que geralmente, 

encontram-se estudantes mais comprometidos – observa-se que, de fato, as demandas podem 

ser diferenciadas do ensino regular. No entanto, a fala retrata uma necessidade de que o 

professor ame, ou seja, goste demasiadamente do aluno, para assumir a docência na referida 

classe.  

 Freire (2011, p. 66) questiona, ao dizer: “Como ser educador, se não desenvolvo em 

mim a indispensável amorosidade aos educandos, com quem me comprometo e ao próprio 

processo formador de que dou suporte?”. Assim, a amorosidade, precisa acontecer, se 

traduzindo em todo movimento de empatia. Porém o principal é compreender a prática docente, 

envolvendo a competência necessária para atuar, como afirma Cortella (2010, p. 06):  

 

[...] não basta amorosidade, tem que ser uma amorosidade competente. Porque a 

amorosidade que não é competente é mera boa intenção e, muitas vezes, o desastre é 

grande. Não basta ter amorosidade. Não basta falar numa pedagogia do amor que não 

carregue a competência e a formação. Porque, do contrário, ela fica apenas no plano 

das intenções. [...] Tem que ser um amor que carregue competência. 
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 A partir do processo de construção de vínculo, foi perceptível nas falas a possibilidade 

de construção de outros laços, promovendo uma interação com a perspectiva da inclusão social, 

como revelam os discursos a seguir: 

 

A minha percepção da educação inclusiva, que é gestar uma sociedade 

melhor. É gestar um outro lugar, uma forma de viver. A educação 

inclusiva, ela não pode ser vista limitada ao território da escola, 

porque essas pessoas, pertencem ao mundo. E elas precisam estar 

inseridas no mundo. Independente das suas fragilidades, das suas 

dificuldades que todos nós temos, mas que a gente precisa construir 

esse mundo a partir dessa perspectiva da educação inclusiva, que é 

para o mundo inteiro. A gente também criou estratégias para 

aproximar mais eles com a comunidade deles até porque eles são muito 

invisibilizados, e eu penso que a inclusão não é um processo que tem 

que ser dado na escola apenas [...] Então eu sempre lutava com os pais, 

vai fazer compra tem que levar, vai na farmácia tem que levar, vai orar 

na igreja tem que levar. [...] Ele tem que fazer parte daquela 

comunidade pra ser conhecido, pra ser respeitado, até pra ter 

segurança, pra poder pegar um ônibus (Rossana/CE2). 

  

A gente observa aquele jovem ali também que está na Classe Especial, 

mas ele precisa romper também diversas áreas, a gente precisa 

oferecer o melhor, acolher ele como um todo (Carla/PI/EE4). 

  

Eu sou uma vendedora da história do Regina Celi, as pessoas chegam 

lá novas, quando eu vejo que é bom, eu fico vendendo essa história, 

esse papo que estou te contando aqui, desses 17 anos, porque eu quero 

essas pessoas lá (Rossana/CE2). 

 

 Uma professora, que iniciou a proposta de atividade de plantio envolvendo a interação 

da Classe Especial e alunos do ensino regular, acredita que este projeto vai favorecer a inclusão 

do estudante com DI:  

 

Em relação ao projeto do plantio, além do trabalho efetivo do plantio, 

eles vão ter uma interação social, o contato do aluno regular com esse 

aluno especial e desse aluno especial com o aluno regular 

(Regina/CE3) 

 

 Ao mesmo tempo em que o professor luta pela inclusão, os relatos retratam o sentimento 

de solidão que os faz, em muitos momentos, sentirem-se sós com o aluno, e que o aluno só 

conta com ele. Assim, se o professor desiste de investir nesse aluno, a possibilidade de 

retrocesso é um risco, como constata-se na fala que se segue: 

 



142 

 

Mas é difícil... Eu procuro pensar que eu só tenho os alunos, mas eles 

também só têm a mim, então eu não posso desistir, porque se eu me 

calar, se eu não fizer, eles vão voltar naquele ritmo, de meio vegetativo 

(Rossana/CE2). 

 

 Diante de tantos desafios, trataremos dois assuntos no próximo tópico: Fazer docente e 

Planejamento, que traçam justamente as reflexões da prática e de como atuar nesta prática. 

 

 

  

 Após levantar informações sobre os alunos, conhecer e compreender quais as demandas 

e necessidades deste público, percebe-se a necessidade do professor de delinear o fazer docente, 

ou seja, a necessidade de descobrir de que forma ele vai traçar seu planejamento e sua atuação. 

É a partir deste prisma que traçaremos o que foi relatado entre os professores entrevistados, nos 

discursos abaixo: 

 

Falando a respeito do construtivismo... Na minha prática pedagógica 

utilizo a perspectiva construtivista. Busco trazer a realidade do aluno 

para o meio escolar. Utilizando materiais de uso comum para os 

alunos: reportagens; receitas; bulas de remédio, encartes de 

supermercado (Beatriz/ER1). 

Costumo propor aulas expositivas a respeito das profissões de interesse 

dos alunos (Bianca/ER4). 

 

Costumo discutir os casos dos alunos com os professores, trocar 

informações e planejar atividades [...]. Participo também do processo 

de avaliação inicial para a inserção no AEE de estudantes com algum 

indicativo de DI que não possuem laudo (Claudia/PI/EE/3). 

 

 Algumas falas apontaram para o entrave da falta de tempo para planejamento, o que 

acaba gerando um prejuízo para a docência e, consequentemente, para os alunos: 

 

O tempo disponível entre professor do AEE e ensino regular é 

insuficiente para estratégias refletidas (Ana/AEE). 

 

A dificuldade acaba entrando nos entraves que a gente tem mesmo, 

enquanto docente. Por exemplo, a gente não tem tempo de 

planejamento (Bruna/ER1). 

   Fazer docente   
 
  Planejamento 
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Não consigo estar com a professora de sala de recursos para 

planejamento (Bárbara/ER4). 

 

A falta de horário de planejamento para o professor da Classe 

Especial. A falta de horário de planejamento X a desvalorização do 

professor e do trabalho que ele desempenha (Roberta/CE1). 

 

Você ter aquele tempo um pouco maior pra se planejar. Porque, essa 

questão de você não ter um horário favorável de planejamento que são 

lutas ...pra quem tem aluno incluso, ou quem trabalha com a classe 

especial, mas todos os professores (Bárbara/ER4). 

 

 Diante do exposto, cabe destacar que, no aspecto legal, a legislação educacional 

brasileira evidencia a construção do Projeto Político-Pedagógico, a proposta curricular, o plano 

de trabalho docente, o compromisso do professor com a aprendizagem dos alunos, bem como 

estabelece estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, estabelece:  

 

Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela 

aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 

de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade.  

  

 Desse modo, planejar a ação docente é um direito do professor, como preconiza a LDB, 

considerando que o planejamento é um instrumento facilitador da ação educativa do professor 

na construção e condução da aprendizagem, baseando-se na necessidade, na realidade em que 

vivem os educandos e na herança cultural. 

 Os relatos apontaram, de igual modo, que, mesmo planejando, é importante que as 

atividades programadas sejam flexíveis e que sejam agregadas ao processo de aprendizagem, 

com planejamento de atividades mais produtivas e funcionais, principalmente por se tratar de 

jovens e adultos, conforme indicam as falas: 

 

Às vezes você planeja alguma coisa, enfim....eu acho que é um caminho 

de tentativa e erro, às vezes você propõe  uma coisa que acha que vai 

ser muito legal, mas que eles não compram,  e às vezes uma coisa que 

você acha que já não vai ser tão legal e se desdobra na turma. É um 

caminho de aprendizagem mesmo diário. Da gente com eles, porque 

eles vão mostrando para gente a cada dia como seguir. Às vezes você 

planeja alguma coisa, e aquela atividade precisa se desdobrar em 5, 
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porque tem cada aluno com uma especificidade diferente 

(Regina/CE3). 

 

Então a gente conseguiu estabelecer um cronograma meio que de 

Treinamento, pensando em um projeto específico [...]. A gente começou 

a trabalhar com eles uma rotina onde eles tinham toda parte voltada 

pra leitura e pra escrita. Alguns alunos se desenvolveram super bem 

nessa parte. Uma outra proposta, que envolveu planejamento, foi a 

construção da horta [...] A gente teve toda assessoria de advogados da 

parte jurídica, legislação tudo... Inclusive o que eles produziam era 

considerado tecnicamente orgânico (Rossana/CE2). 

 

Minha prática pedagógica se dá através de ações que valorizem as 

potencialidades dos meus alunos, a partir de um planejamento que 

envolva habilidade de comunicação, falada ou escrita (Rafaela/CE1). 

 

 Na perspectiva de delinear o planejamento pedagógico, Padilha (2001, p. 63) afirma 

que:  

 

lembramos que realizar planos e planejamentos educacionais e escolares significa 

exercer uma atividade engajada, intencional, científica, de caráter político e 

ideológico e isento de neutralidade. Planejar, em sentido amplo, é um processo que 
visa dar respostas a um problema, através do estabelecimento de fins e meios que 

apontem para a sua superação, para atingir objetivos antes previstos, pensando e 

prevendo necessariamente o futuro, mas sem desconsiderar as condições do presente 

e as experiências do passado, levando-se em conta os contextos e os pressupostos 

filosófico, cultural, econômico e político de quem planeja e de com quem se planeja. 
  

 O autor supracitado aponta que o planejamento tem “caráter político e ideológico e 

isento de neutralidade”. Para Freire (2011), toda prática educativa demanda a existência de 

sujeitos: por um lado o professor, que ensinando aprende, e, por outro lado, o discente, que ao 

aprender, também ensina. Daí a existência de objetos e conteúdos a serem ensinados e 

aprendidos, o que envolve o uso de métodos, técnicas e materiais – e implica nos sonhos, 

objetivos, utopias e ideais. Desse modo, a prática educativa é política e não pode ser neutra. 

 Importante destacar que, embora a prática docente exija uma constante reflexão para 

construir e redirecionar atividades que favoreçam o interesse e atendam a necessidade dos 

discentes, é necessário que haja o desenvolvimento de competências para agir em situações de 

imprevistos, como ensina Perrenoud: 

 

Entretanto, na urgência e na incerteza, uma parte dos professores tem competências 

que lhes permitem agir sem saber, sem raciocinar e calcular tudo, mas que lhes dão 

uma certa eficácia na gestão das situações complexas. Tudo se resume a saber quais 

são essas competências. (PERRENOUD, 2001, p. 16). 
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Nesse contexto, Freire (2011) afirma que a educação exige do professor uma 

competência geral, um saber de sua natureza e saberes especiais, ligados à atuação docente. No 

próximo  capítulo serão exploradas as competências dos docentes e os “nós críticos” na prática 

docente frente à atuação com estudantes jovens e adultos com DI. 

 Como dito anteriormente, a ação do planejamento está diretamente relacionada à 

existência dos sujeitos envolvidos na aprendizagem. Desse modo, as falas relatadas nas 

entrevistas apontaram aspectos da Vivência e auto avaliação do professor e das 

Experiências positivas na prática docente, conforme os relatos que se seguem: 

 

 

  

Faço autoavaliação das minhas contribuições, buscando novos meios, 

novas maneiras para realizar meu trabalho de forma mais 

significativa para os alunos [...]. Mas o diálogo com pessoas mais 

experientes na área ajudam na prática (Beatriz/ER3). 

 

Eu sempre faço o exercício de refletir sobre a minha prática docente. 

Eu vejo que a questão da auto avaliação, é muito importante para 

verificar, atualizar, adaptar ou modificar todas as ações pedagógicas 

para o desenvolvimento integral do aluno com DI (Rafaela/CE1). 

 

Por isso que a prática é completamente importante, a prática e a 

experiência, porque a gente consegue enxergar o que a gente passou 

e aí a gente pode melhorar, a gente pode modificar pra tentar adequar 

uma nova realidade (Bruna/ER1). 

 

Eu me sinto privilegiada de ter tido a oportunidade de trabalhar esses 

dois anos na Regina Celi. Porque foi ali, que eu construí esse olhar 

diferenciado. Talvez eu não tivesse tido essa experiência de trabalhar 

nessa escola, que tem esse olhar tão respeitoso com o aluno deficiente, 

eu não teria esse caminho, eu teria esse caminho, ficando aqui isolada 

(...) A minha prática hoje é muito mais baseada no olhar dentro da 

prática que eu vivenciei, dentro da Regina Celi. Foi muito mais de 

observação, do que de realização porque eu estava na Classe Regula, 

antes de assumir a Classe Especial de DI [...]. Às vezes a gente fica 

no desespero mesmo, tentando tirar da cartola. E foi muito importante 

para mim esses dois anos assim (Regina/CE3). 

 

   
Vivência e 
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Algumas escolas têm boas experiências, tem algumas experiências 

positivas, mas acho que a gente tá muito longe de dizer que a gente tem 

uma escola inclusiva (Rossana/CE2). 

 

Mas lá eles são os professores de bastante tempo, e quando vem um 

professor novo ele acaba aprendendo (Carla/PI/EE4) 

 

Facilitadores, eu não tenho tanta dificuldade não, porque eu acho que 

o ser humano, ele é um facilitador, ele é o responsável por facilitar ou 

dificultar as coisas (Rossana/CE2). 

 

Aquele que passou pelo que você passa, tem um pouco mais de 

experiência que você tem (Bárbara/ER4). 

 

Quando eu estava na turma de educação infantil, eu via que tinha esse 

caminho de tentar incluir o aluno, de tentar fazer essa transição, de 

tirar o aluno da Classe Especial, que é possível acompanhar uma 

turma regular. Ser incluído na turma regular (Regina/CE3).  

 

Mas você vê a ânsia que eles têm de aprender, mas você vê que o 

mínimo que eles consigam aprender, é avanço pra eles. E é preciso 

valorizar esses pequenos avanços. Isso facilita o processo de 

aprendizagem (Bárbara/ER4). 

 

 Para Freire (2011), mulheres e homens são os únicos seres que, social e historicamente, 

são capazes de aprender. E ele compara a aprendizagem a uma aventura criadora, muito mais 

enriquecedora do que repetir lições dadas de forma mecanicista. Por isso, a aprendizagem é 

construção, reconstrução e constatação que gera mudanças, abrindo o sujeito para os riscos e 

para a aventura do espírito.  

 Revela-se, nos relatos, o ir e vir das reflexões dos professores, ao mesmo tempo em que 

eles evidenciam os desafios da prática, apontando a busca constante de observação das 

próprias ações, mas também de aprendizado com as ações de outros docentes e com a própria 

organização da escola, acessando suas vivências e recursos teóricos, mas respeitando as 

experiências dos discentes. As reflexões apontam também a angústia dos desafios que se 

colocam na prática docente e na vivência do professor, diariamente: 

 

E a gente sente falta, a gente vem com a aquela capacitação de 

faculdade de pedagogia, ou do Normal, porque eu tenho os dois, mas 

nada te prepara para algumas coisas que vão além da sua teoria 

(Bárbara/ER4). 

 

Tenho sido impactada com assuntos variados relacionados com 

aspectos da vida cotidiana e escolar de estudantes jovens e adultos 
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com DI que demandam respostas que não sei responder (Claudia/PI/ 

EE3). 

 

A prática é bem diferenciada da teoria, então acho que a rede deveria 

investir (Bárbara/ER4). 

 

E a gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando, e vai 

descobrindo outras formas de fazer. Eu acho que tem que tá aberto pra 

fazer, tem que tá muito claro qual é o seu papel ali (Rossana/CE2). 

 

 Diante dos relatos, é importante apontar uma reflexão de Freire (2011, p. 70) a respeito 

da “boniteza da prática educativa”: 

 

É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas convicções, disponíveis 

ao saber, sensível à boniteza da prática educativa, instigando por seus desafios que 

não lhe permitem burocratizar-se, assumindo minhas limitações, acompanhadas 
sempre do esforço por superá-las limitações que não procuro esconder em nome 

mesmo do respeito que me tenho e aos educandos. 
 

Com a afirmativa do autor, percebe-se que existem sim desafios na prática dos 

professores, mas que os entraves do dia a dia não podem negar a alegria e a esperança no fazer 

docente nem a busca constante pelas próprias competências individuais e pelo trabalho 

colaborativo com outros professores, com os estudantes e com a família, o que aponta para  o 

desejo de superar as limitações que, no percurso, o professor encontra.  

 Assim, chegamos aos dois últimos tópicos desta área temática: Trabalhar a 

autopercepção dos discentes x infantilização; e Investir nas potencialidades dos 

estudantes. 

 

 

 

 O percurso que se observou nos relatos dos professores, após estes olharem para suas 

vivências e para os recursos das próprias experiências, foi que suas reflexões chegaram na 

ação, embora não estivéssemos no cenário da escola, nem no momento exato da ação. Nas 

reflexões, estava presente um misto de sentimentos: como levo o aluno a se ver? Como posso 
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autopercepção 
X Infantilização 

do discentes 
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ser facilitador no processo de investir nas potencialidades deste aluno? Conforme apresenta-

se nas falas: 

 

Eu trabalho a auto percepção do aluno com DI, como jovem e adulto. 

Trabalhar com jovens e adultos no espaço infantil, isso atrapalha. 

Porque reforça a ideia da eterna criança. Propor atividades que 

conscientizem os aspectos da vida adulta e a diferenciação entre as 

escolhas e o comportamento infantil e adulto. Eu procuro trabalhar 

comportamentos adequados para a faixa etária deles (Roberta/CE1). 

 

Nas pequenas ações do meu dia, e eu fico preocupada se estou 

conseguindo... me inquieta pensar, se eu estou conseguindo fazer com 

que meus alunos tenham essa percepção sobre a vida deles 

(Rossana/CE2). 

 

É preciso romper com a ideia da eterna criança (Ana/AEE1; 

Roberta/CE1). 

 

É claro que nem tudo são flores a gente esbarra em muitas questões, 

tem muitas coisas que merecem ser olhadas, criticadas, avaliadas, 

elogiadas.... mas eu acho que o caminho principal é você ter esse 

olhar de entender que o aluno especial, ele não é criança, por 

exemplo, o aluno jovem ou adulto, não é criança, a escola tende 

infantilizar excessivamente esses alunos [...] A gente precisa 

trabalhar com eles dentro de uma perspectiva que atinja a capacidade 

neurológica dele. Inclusive eu fui falando com eles, que ali na sala nós 

tínhamos mulheres, porque, às vezes a gente infantiliza e não permite 

que esse aluno se entenda, pra além de alguém confinado num corpo 

deficiente (Regina/CE3). 

 

Porque se você for ver, por exemplo, a Classe Especial, um aluno com 

16 anos, a maturidade de um jovem com 16 anos, ele tem 16 anos ele 

não tem 5 anos, então tem que ter cuidado para não infantilizar as 

atividades pra ele, ele tem que se envolver nas questões (Carla/PI/ 

EE4). 

 

 Embora a maior parte dos relatos aponte para o incômodo da infantilização do 

jovem/adulto, houve uma fala que mostrou o contrário, ou seja, uma certa replicação da ideia 

que ter uma deficiência coloca o sujeito no lugar de uma eterna criança, que deve realizar 

atividades para crianças, e viver uma relação professor- aluno infantilizada, como se percebe 

na fala a seguir: 

 

No carnaval, a gente deu um baile de carnaval na escola, e uns 15 

dias antes, nós estávamos falando sobre o baile de carnaval, coisa de 

criança simples na escola, eles estavam super empolgados, e eles 



149 

 

falaram: Tia faz um lanchinho diferente pra gente na sala 

(Raquel/CE4). 

 

 Segundo Cavalcanti (2019, p. 39) explica, ao tratar da infantilização das práticas 

pedagógicas com jovens e adultos, “ensinar os adultos exige cuidados e não tratá-los como 

crianças é um dos pontos fundamentais para que o trabalho funcione e caminhe com êxito, por 

isso o professor precisa fazer adaptações na escolha dos temas, na abordagem e no tratamento 

que dá a turma”. 

 Seguindo nos relatos, propõe-se um olhar a partir de uma “lupa” para aquilo que 

potencializa a aprendizagem e atende as demandas do aluno:  

 

É preciso trocar a limitação dos estudantes com DI por suas 

potencialidades (Ana/AEE1). 

 

 Outra professora relata a experiência em trabalhar com a organização de um projeto 

“Cinema na Escola”: 

 

Tinha o aluno que ficava na porta recolhendo os ingressos. Só entrava 

com ingresso, não podia perder tinha que ter a responsabilidade do 

ingresso (Rossana/CE2). 

 

Ano passado na feira de ciências, a gente trabalhou com lixo e com 

material reciclado, muitos alunos trouxeram coisas que eles fazem 

fora da escola [...]. Tinham alunos que trabalhavam com reciclagem 

de materiais, e foi interessante isso, porque eles conseguiram fazer 

coisas que eles já fazem. Eles faziam, levavam pra escola, e com 

aquele orgulho: "Eu fiz", "Eu construí" e "Eu estou aqui mostrando 

para os outros.” (Bruna/ER1). 

 

Potencializar suas maiores habilidades (Rita/CE2). 

 

Desenvolver junto aos meus alunos habilidades tanto sociais como 

cognitivas e relacionais. Através de uma rede de convivência e com a 

própria escola, porque o interno da escola me ajuda muito 

(Rafaela/CE1). 

 

Eu lembro que aquele PEI (o que é maior), aí você faz uma pergunta 

e o responsável diz: ‘Ah ele não sabe de nada!’, ‘Ah ele não sabe de 

nada!’. Mas se a gente pergunta o que ele sabe fazer? ‘Ah! Sabe que 

ele é isso...’, “Ele é organizado nessa parte...”. “ Então a gente tem 

que focar nisso, nessa parte que ele tem essa habilidade, pra gente 

investir e acontecer o desenvolvimento desta forma.” (Carla/PI/EE4). 
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 De modo a contextualizar a fala da professora Carla a respeito do PEI22, destaca-se que 

o município utiliza a estratégia do Planejamento Educacional Individualizado (Anexo VII), que 

é considerado, como descreve Ávila (2015), como uma prática curricular que não pode estar 

desvinculada das demais práticas curriculares da escola, partindo de uma construção social e 

cultural abrangente, que venha envolver as práticas e os diferentes saberes que constituem para 

todas as relações dos sujeitos no cotidiano escolar.  

 A autora supracitada considera que o PEI é uma estratégia que favorece o atendimento 

educacional especializado, cujo objetivo é elaborar e implementar gradativamente programas 

individualizados de desenvolvimento escolar (AVILA, 2015). 

 No entanto, não aparece nos relatos dos professores, até este momento, uma fala se 

referindo ao recurso do PEI como forma de nortear as suas ações. Somente a professora Carla 

aponta o recurso do PEI, utilizando-o no momento da entrevista com os responsáveis. 

 

Todo mundo tem a condição de aprender pode não aprender naquele 

ritmo do outro, pode não aprender hoje, uma hora ele vai reconhecer 

uma letra (Bárbara/ER4). 

 

 Avaliando a realidade das pessoas com deficiências, é comum que o foco esteja nas 

dificuldades, nas limitações, e, na maioria das vezes, esse olhar limitado para o que a pessoa 

não tem impossibilita o investimento naquilo que ela possui como potência. Desse modo, é 

importante que se parta do pressuposto que somos todos diferentes. Além disso, pensando nas 

diferenças, é de suma importância que o professor exerça o lugar de escuta, acolhendo as 

diferenças de cada discente. Como afirma Freire (2011), se o professor considera a estrutura 

do seu pensamento como único, certo e irrepreensível, não pode escutar quem elabora e pensa 

de forma diferente. Quando o professor não escuta a leitura do mundo do educando, não fala 

com ela, mas apenas nele deposita seus comunicados, sua forma de fazer educação. 

 Assim sendo, cabe ao professor transgredir os padrões “normais” de pensamentos, 

condutas e formas de elaboração, para se colocar no lugar do discente e compreender, a partir 

da escuta, quais os caminhos possíveis de investimento em cada aluno com deficiência 

intelectual, a partir das suas potencialidades. 

 

 

 
22O PEI também é conhecido como Plano Educacional Individualizado (PEI), Planejamento Educacional 

Individualizado (PEI), Plano de Desenvolvimento Psicoeducacional Individualizado (PPI), Plano de 

Desenvolvimento Educacional Individualizado (PDEI) (MARIN; BRAUN, 2013). 
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II - Trabalho e espaço colaborativo na prática docente com estudantes jovens e adultos com DI 

 

 Nesta área temática, encontram-se quatro assuntos que nortearam a discussão desta 

análise, são eles: Representatividade da escola, acompanhamento e auxílio ao professor; 

Agente de apoio à inclusão; Interação/inclusão entre os discentes, como representado na 

figura a seguir: 

 

Figura 10 - Esquema da área temática: trabalho e espaço colaborativo na prática docente com 

estudantes com deficiência intelectual 

 

 

 

                                                                 Fonte:  Elaborado pela autora 

 

 Para iniciar a análise dos relatos referentes à presente área temática, abordaremos a 

Representatividade da escola, apresentando as impressões, os olhares e as falas a respeito 

desse espaço, que também faz história na vida dos docentes e discentes e traz sensações de 
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satisfação, segurança, socialização, informação – em muitos momentos fazendo serviços para 

além do dever da escola. 

 

 

É um trabalho muito devagar, o que a gente tem que buscar é a 

satisfação deles em estar ali. Isso eu acho que é o principal 

(Raquel/CE4) 

 

Tem o benefício, muitas das vezes a gente tem que informar sobre isso 

também, informar sobre o transporte. A escola ela faz um serviço de 

múltiplas instâncias. O que eu observo é que eles são alunos bem 

unidos, são alunos bem idosos, eles vão para a escola na perspectiva 

de socializar, quando a escola não dá conta mais (Carla/PI/EE4). 

 

Tem uma que só vem pra comer, ela entra, vai comer, me dá tchau e 

vai embora. E assim, a gente também tem que entender que aquele 

espaço ali para eles, apesar da gente querer que eles aprendam, mas 

também é um espaço de aprendizado social (Bárbara/ER4). 

 

 A cultura da escola, a forma como ela se constitui historicamente, também ficou bem 

marcado na fala de duas professoras: 

 

A Regina Celi, vem de uma história de ser a escola de educação 

especial, inclusive a gente não tinha nem nome, era Escola Municipal 

de Especial de Educação. Então quando eu entrei lá o atendimento é 

basicamente aqueles casos mais complexos que a rede não absorvia, e 

se criou até no imaginário: "Ah, tudo se resolve no Regina Celi [...] Ah 

tem um caso, o cara mora longe pra caramba, ah, coloca no Regina 

Celi. Como se lá a gente fosse fazer milagre” (Rossana/CE2). 

 

Eu percebo que é algo que me inquieta, é isso, que a escola muitas 

das vezes parece que está sozinha, parece que tá vivendo pra apagar 

um incêndio (Carla/PI/EE4). 

 

 Pelo histórico da escola, também fica marcada a referência que a instituição passa em 

relação ao processo de inclusão de estudantes com deficiência, como representa na fala que se 

segue: 
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Lá a gente tem aluno incluído em todas as turmas, e um número grande 

de alunos incluídos. E a gente tem uma concentração de adultos 

grandes, porque muitos ingressaram lá.... muitos ingressaram novos na 

escola, quando a escola foi inaugurada. Porque não tinha, não tinha 

uma rede de atendimento. Aquela escola é minha vida, é meu lugar, é 

meu sonho, é a minha realização. Eu amo trabalhar com a educação 

especial! (Rossana/CE2). 

 

A questão social é importante pra eles! Estarem na escola é importante! 

Se sentirem importante. Se sentirem parte de um grupo (Bárbara/ER4). 

 

 Ao mesmo tempo, destacamos os relatos da professora Rossana, cujos relatos mostram 

a realidade que ainda vivem os estudantes com deficiência – não só intelectual – pois estes 

alunos entraram na escola ainda na infância e envelheceram nesta instituição. Essa realidade 

traz um questionamento: será a escola o único lugar de pertencimento desses alunos? Quais 

competências docentes e necessidades de organização de políticas públicas são necessárias para 

que estas pessoas possam ser incluídas em outros espaços, com garantias reais de direitos? Na 

próxima fala, fica marcado esse lugar da escola como um lugar solitário, como única alternativa, 

como único espaço de pertencimento. 

 

Quando inaugurou a escola foram para lá e foram envelhecendo ali. É 

muito aquela coisa do cuidado, de passar o tempo. Os alunos se 

sentiam muito protegidos ali então a gente via alunos com Síndrome de 

Down, com deficiências moderadas e leves e tinham plenas condições 

em estar em qualquer escola da rede mas que os pais tinham muito 

medo porque ali se criou uma estrutura e um ambiente de acolhimento 

e de cuidado muito forte pra essas famílias e difícil de romper. Essas 

pessoas não são incluídas em lugar nenhum, o único lugar é a 

escola (Rossana/CE2). 

 

Propondo uma reflexão a respeito das relações que se constroem na escola e da própria 

representatividade da instituição de ensino, apresenta-se Freire (2020, pg.114) que afirma que 

“Se o diálogo é o encontro dos homens para Ser Mais, não pode fazer-se na desesperança.” Por 

isso, a escola deve manter acesa a utopia e a esperança, como força motriz para que este espaço 

não seja meramente um lugar de isolamento do sujeito, mas local de encontro, de transformação 

e de esperança para inclusão no mundo.  

Nesse sentido, Freire (2020) afirma que o diálogo implica um pensar crítico. Assim, as 

relações construídas por meio da escola podem produzir não só o pensar, mas as possibilidades 

de ações de uma escola cidadã, promovendo efetivamente a democracia. Segundo Dalberio 

(2008), a escola existe para servir a comunidade onde se situa. Ela precisa estar aberta para a 
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participação da comunidade, tomando decisões ousadas e definindo corajosamente os rumos da 

sua história. Portanto, é indispensável que a escola chegue à família, atraindo-a para dentro da 

escola, formando uma comunidade ou um grupo para discutir problemas de interesse comum. 

Diante do exposto, verifica-se a importância de que o professor fortaleça os laços internos 

e conte com o apoio e suporte das relações que se estabelecem dentro da escola, para que as 

relações e o próprio ambiente escolar fluam como espaço e trabalho colaborativo. 

Assim, apresentam-se os dois próximos tópicos desta área temática que foram expostos 

nas entrevistas: Agente de apoio a inclusão e Acompanhamento e auxílio ao professor. 

 

 

 

 

 

 Com o intuito de chamar a atenção para as falas que emergiram, referentes ao suporte 

ao aluno oferecido pela atuação do Agente de Apoio à Inclusão e ao suporte ao docente – 

especificamente aqui no papel do professor 1- Educação Especial – junto aos professores, 

apresentam-se as enunciações: 

 

A minha turma tem 10 alunos, cada um com uma deficiência diferente, 

às vezes a gente precisa de auxílio mesmo, não tem como ficar sozinha, 

porque eles precisam de auxílio para ir ao banheiro, eu preciso de 

ajuda até para ir ao refeitório [...] Então realmente o pessoal de apoio 

tem que ajudar mesmo, o estimulador, os cuidadores. E a nossa 

Secretaria (SME) tem uma escassez desse pessoal de apoio. Isso é um 

complicador muito grande (Raquel/CE4). 

 

Eu recebi uma agente que acompanhasse um dos alunos incluídos, mas 

os outros não tinham, entre aspas, direito, o agente me ajudava com os 

outros, mas o foco dele era só o Ricardo. Por motivos que nos anos 

anteriores teve alguns probleminhas com ele, por isso foi direcionado 

para ele. Só que foi só esse caso pelo que eu sei a escola nunca tem a 

noite no EJA pra estar auxiliando esses alunos com deficiência [...] 
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Para o Ricardo por exemplo que era acompanhado, foi essencial, o 

rapaz, foi assim....maravilhoso a ajuda que ele dava de acompanhar 

aquele aluno enquanto eu estava explicando. E até com os outros 

alunos ele me ajudou muito. (Bárbara/ER4) 

 

Se eu não tiver alguém para me ajudar, aí realmente é um complicador 

e tanto. Eu tenho que chegar na escola e tem que ter alguém para me 

auxiliar, porque se não, eu fico perdida (Raquel/CE4). 

 

Então assim, a gente percebe que falta de apoio ao aluno, a gente 

discute muito isso com o professor, que não é todo aluno com a questão 

da deficiência que precisa de agente de apoio. Às vezes o agente de 

apoio pode até atrapalhar o aluno. [...] Mas se a gente for falar da 

classe especial em si mesmo, se tivesse mais profissionais de agente de 

apoio ali junto daquela classe, seria muito bacana [...] Porque se 

tivesse mais profissionais, agentes de apoio, o objetivo não é o agente 

de apoio dar aula no lugar da professora, não, é ele ficar junto, porque 

você percebe que eles precisam de auxílio, pra iniciar a atividade, 

elaborar a atividade e concluir a atividade. Até se for uma atividade 

bem simplória, de pintura com os dedos por exemplo, vamos lá escolher 

as cores, vamos fazer o seu nome, ele precisa de alguém pra pegar o 

dedo dele, pra marcar, entende? (Carla/PI/EE4)  

 

Pra mim agora com EJA, e com essa turma tão mista, era necessário 

ter pessoas que pudessem auxiliar esses alunos (Bárbara/ER4). 

 

É muito importante a presença dos Agentes de Apoio à Inclusão em 

sala de aula, fazendo a ponte: professor x aluno, conteúdo x aluno 

(Beatriz/ER3). 

 

Diante das falas, cabe salientar que a escola precisa garantir acesso, permanência e 

participação de todos os alunos no processo ensino-aprendizagem. Para tanto, foi instituído o 

cargo Agente de Apoio à Inclusão – conhecido em outras realidades como “mediador” ou ainda 

como Agente de Apoio à Educação Especial - AAEE – que atua quando há a necessidade de 

apoio ao estudante. A Nota Técnica nº 19 / 2010 / MEC / SEESP / GAB explicita a colocação 

de profissionais de apoio para alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento 

matriculados nas escolas comuns da rede pública de ensino e orienta a respeito da organização 

e oferta desses serviços devendo ser considerados os seguintes aspectos: 

 

[...] Os profissionais de apoio às atividades de locomoção, higiene, alimentação, 

prestam auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com 

independência. Esse apoio ocorre conforme as especificidades apresentadas pelo 

estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de 

deficiência. - A demanda de um profissional de apoio se justifica quando a 

necessidade específica do estudante público-alvo da educação especial não for 

atendida no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais estudantes. - Em 
caso de educando que requer um profissional “acompanhante” em razão de histórico 
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segregado, cabe à escola favorecer o desenvolvimento dos processos pessoais e 

sociais para a autonomia, avaliando juntamente com a família a possibilidade 

gradativa de retirar esse profissional. - Não é atribuição do profissional de apoio 

desenvolver atividades educacionais diferenciadas, ao aluno público-alvo da educação 

especial, e nem responsabilizar-se pelo ensino deste aluno. - O profissional de apoio 

deve atuar de forma articulada com os professores do aluno público-alvo da educação 

especial, da sala de aula comum, da sala de recursos multifuncionais, entre outros 

profissionais no contexto da escola. - Os demais profissionais de apoio que atuam no 

âmbito geral da escola, como auxiliar na educação infantil, nas atividades de pátio, na 

segurança, na alimentação, entre outras atividades, devem ser orientados quanto à 
observação para colaborar com relação no atendimento às necessidades educacionais 

específicas dos estudantes. 

 

 A Nota Técnica supracitada não orienta a respeito da formação necessária para os 

profissionais de apoio no âmbito da educação junto aos alunos da modalidade educação 

especial. O documento apenas aborda as atividades que cabem ao profissional de apoio, no 

contexto escolar, deixando claro que as atribuições de tal profissional não têm relação com as 

atividades pedagógicas, o que explica a não exigência de formação na área da pedagogia. 

Do mesmo modo, na Lei Brasileira de Inclusão – Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 

(LBI) – também apresenta as orientações quanto às atribuições do profissional de apoio, 

afirmando que: 

 

XIII – profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividade de alimentação, 

higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades 

escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidade de ensino, em 

instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos 

identificados com profissões legalmente estabelecidas. 

 

Carvalho (2008) aponta que o trabalho docente no processo da educação inclusiva 

envolve vários profissionais, alguns especializados e outros não; alguns que são do ensino 

regular e oferecem atendimento educacional nas salas de aula, acompanhado ou não da presença 

de outro professor, com ou sem o suporte de especialistas; outros que atuam em escolas e classes 

especiais, específicas para determinados alunos, porque são especialistas naquela área da 

deficiência. 

Além dos profissionais citados, existe outro que também vem atuando no Município de 

Duque de Caxias, o Professor I – Educação Especial. Neste estudo, tivemos a representatividade 

de dois desses profissionais, cujas falas apontam quais seriam, inicialmente, as práticas e 

atribuições desta categoria: 

 

A minha função no cargo Professor I – Educação Especial age na 

perspectiva de auxiliar as demandas pedagógicas no que se refere à 

modalidade de educação especial, assim acompanho e auxilio os 

professores da sala regular, professores da sala de recursos e 
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professores das classes especiais, para que possamos juntos pensar em 

práxis que acolham esses estudantes em suas especificidades 

(Carla/PI/EE4). 

 

Minha prática docente como P1 – Educação Especial é feita através do 

diálogo com os professores que atuam na Sala de Recursos, Classe 

Especial e em turmas regulares (Claudia/PI/EE3). 

 

De modo a refletir a respeito da atuação do Professor I – Educação Especial, apresenta-

se a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a educação 

especial na Educação Básica, em todas as etapas e modalidades, e aponta serviços de apoio 

pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante: 

 

a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial; b) atuação 

de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis; c) atuação de 

professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente; d) 

disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à 

comunicação. (BRASIL, 2001). 

 

 Conforme exposto, a legislação prevê profissionais e agentes de apoio ao estudante e 

cada município se organiza de acordo com as orientações locais. Em Duque de Caxias, quando 

o edital de concurso público nº 001/2015 foi lançado, as formações exigidas para Professor I – 

Educação Especial era ensino superior/licenciatura plena com habilitação em educação 

especial; licenciatura e pós-graduação em educação especial ou inclusiva; e/ou Curso de 

formação de professores para educação especial na modalidade Estudos Adicionais. 

 O edital mencionado anteriormente descreve as seguintes atribuições para este tipo de 

profissional: 

 

São considerados professores especializados em Educação Especial aqueles que 

desenvolverem competências para identificar as necessidades educacionais especiais 

para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de 

flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas 

alternativas, adequados aos atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em 

equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para 

promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. (DC/SME 

Edital nº 001/2015). 
 

Mais adiante serão exploradas as competências presentes na atuação das professoras 

Carla e Claudia, com destaque para as realidades da prática, demandas e desafios que elas 

encontram no dia a dia. 
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 Após refletir a respeito da representatividade da escola e do trabalho dos agentes de 

apoio e do Professor I – Educação Especial, apresenta-se a última temática desta área, que diz 

respeito à Interação entre os discentes. 

 

 

 É importante destacar que ter uma escola com representações e ações inclusivas, além 

de profissionais que ajudem nessa inclusão, é muito importante. Porém cabe ressaltar que a 

escola se constitui a partir das relações. Para o estudante com deficiência intelectual, é 

extremamente importante a colaboração, a troca e o acolhimento dos outros colegas, conforme 

as enunciações apresentadas: 

 

E uma coisa que eu vi muito lá (no Regina Celi) e que eu gosto muito 

dessa ideia, é de que não tem muito uma separação é todo mundo junto 

e misturado; então todas as turmas tem muitos alunos incluídos, e está 

todo mundo junto o tempo todo. Tem muitas atividades que são 

propostas e que o objetivo é justamente é essa socialização, essa 

interação. O objetivo não é separar o aluno deficiente aqui, o aluno 

que não tem deficiências aparentes ali. No Regina Celi é muito natural 

esse convívio, entre o aluno especial com o aluno regular, assim como 

na Santa Luzia é muito natural com o aluno surdo, porque fica todo 

mundo conversando em Libras o tempo todo. É bem interessante, eu 

acho bem bonito esse caminho. Eu acho que é isso que a gente precisa 

trazer mesmo, a tentativa de diminuir a marginalização dessa pessoa 

(Regina/CE3). 

 

O aluno incluído tinha um bom relacionamento com a turma então em 

termos de auxílio, direto, de ficar sempre com ele ou eu não tinha 

preocupação, por que os colegas também ajudavam [...]. É o momento 

que eles têm de se sentir importantes, de estarem no meio de pessoas 

que eles considerem, e que vão considerá-los normais. Então essa parte 

social pesa bem, pesa bastante pro EJA (Bárbara/ER4). 

 

A gente conseguiu vencer muito isso, porque eu criei várias atividades 

ao longo da semana onde eles também eram obrigados a estar 

convivendo com os alunos do ensino regular. Então a gente foi criando 

essas atividades, e eu sempre busquei que eles fizessem as atividades 

extra classe, com turmas do ensino regular. (Rossana/CE2). 

 

Na Educação Física .... eram poucos, acho que 10 matriculados na 

turma, mas a gente tinha uma média de 6 por dia, 6, 7, sempre faltava 

alguém. Então eu achava que era muito ruim. Então resolvi envolve-

   
Interação 
entre os 

discentes 
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los com a aula nas turmas do ensino regular. Eu acompanhava o aluno 

na aula de outra turma e fazia a aula junto com ele no espaço com os 

colegas, isso foi muito bom também porque facilitou posteriormente 

para a inclusão do ensino regular [...] A participação de atividades 

juntos, Classe Especial e ensino regular, era uma proposta de inserção 

no ensino regular porque eles foram inseridos nas turmas que eles já 

faziam essas atividades que ele já tinha uma relação de afeto 

construído. As crianças gostavam, as crianças reclamavam se eu não 

levasse, se eu me perdesse no horário. Qualquer coisa eles iam lá me 

chamar, tá na hora da aula do fulano. Então a gente conseguiu 

estabelecer laços que foram depois de grande importância pra esse 

processo de inserção no ensino regular (Rossana/CE2). 

 

Um facilitador é a escola ser do primeiro seguimento e como tem 

muitas crianças, no momento de atividades de peça de teatro, podemos 

contar com o apoio da criança (Roberta/CE1). 

 

  Os relatos apontam para caminhos de inclusão, construção de laços entre os estudantes 

e promoção de atividades colaborativas, a partir do que as diferenças deixam de ser um 

obstáculo para a convivência e favorecem a aprendizagem de todos. 

  Perrenoud (2000), ao discutir a respeito do desenvolvimento da cooperação entre os 

alunos por parte do professor, com destaque para certas formas simples de ensino mútuo, 

afirma que toda pedagogia diferenciada exige a cooperação ativa dos alunos e de suas famílias. 

Isso se torna um recurso para que a discriminação não seja vivenciada e denunciada como uma 

injustiça pelos alunos mais favorecidos. Propor atividades de cooperação é exercer uma 

educação para a cidadania, confirmando assim o exercício da pedagogia diferenciada. 

  Desse modo, cabe ao professor promover situações de aprendizagem, objetivando a 

cooperação e o desenvolvimento dos alunos, proporcionando a participação e o envolvimento 

deles em situações didáticas pensadas sob medida. Na segunda categoria desta tese, 

discutiremos a respeito das competências necessárias ao docente para que este ambiente 

cooperativo ocorra na escola. 

 

III- Desafios na prática docente com estudantes jovens e adultos com DI 

 

  Nesta área temática, concentram-se os assuntos que apontam para a reflexão a respeito 

da conscientização, dificuldades e desafios na prática docente. São eles: Conscientização de 

todos e direito dos alunos; Família: desafios e/ou possibilidades; Dificuldades cognitivas 

dos discentes; Desafios do/no processo de inclusão; Descaso com os estudantes e 

experiências de exclusão, conforme demonstra a figura a seguir: 
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            Figura 11 - Esquema da área temática: os desafios na prática docente 

                 

                                        Fonte: Dados organizados pela autora 

 

  Para iniciar a análise, apresenta-se o primeiro tópico, que diz respeito à 

Conscientização de todos e direitos dos alunos. 

 

 

 

 Uma das questões que surgem no discurso dos professores é a preocupação com os 

direitos do aluno como cidadão que precisa estar incluído na sociedade, como se revela nas 

falas que se seguem: 
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A prática docente deve levar os alunos a serem cidadãos de direitos e 

deveres para com a sociedade, de maneira igualitária e na medida de 

suas desigualdades (Rita/CE2). 

 

Fomos conversando sobre o dia da mulher, que é um dia basicamente 

de luta, e foi um trabalho bem legal, não foi somente uma data 

comemorativa, mas um dia de conscientização (Regina/CE3). 

 

A equipe sempre teve essa questão de acolher, conversando que 

ninguém está imune a deficiência, e ninguém está imune a deficiência 

mesmo, é preciso ter consciência disso (Carla/PI/EE4). 

 

É preciso conscientizar os alunos dos seus direitos enquanto pessoa 

com deficiência (Beatriz/ER3). 

 

A preocupação que se instala diz respeito à inclusão do aluno na escola e fora dela. 

Idealiza-se que os direitos do aluno sejam garantidos. No entanto, não cabe somente à escola 

trabalhar para que a conscientização a respeito dos direitos dos alunos seja uma realidade de 

todos. É extremamente necessário um trabalho coletivo, intersetorial e multidisciplinar para que 

as leis existentes sejam efetivadas na prática e outras leis sejam construídas a partir das 

demandas que vão surgindo, de acordo com a realidade. 

Na Resolução nº 7, de dezembro de 2010, o Conselho Nacional de Educação apresenta 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, fazendo 

apontamentos sobre seus fundamentos: 

 

Art. 3º O Ensino Fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada 
um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Art. 4º É dever do 

Estado garantir a oferta do Ensino Fundamental público, gratuito e de qualidade, sem 

requisito de seleção. [...] Art. 5º O direito à educação, entendido como um direito 

inalienável do ser humano, constitui o fundamento maior destas Diretrizes. A 

educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o 

exercício dos direitos civis, políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma 

também um direito social, e possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens sociais 

e culturais. § 1º O Ensino Fundamental deve comprometer-se com uma educação com 

qualidade social, igualmente entendida como direito humano. [...]§ 4º A educação 

escolar, comprometida com a igualdade do acesso de todos ao conhecimento e 

especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população em 
desvantagem na sociedade, será uma educação com qualidade social e contribuirá para 

dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a 

permanência e o sucesso na escola, com a consequente redução da evasão, da retenção 

e das distorções de idade/ano/série [...] (BRASIL, 2010, p. 1-2). 

 

 Assim sendo, a Resolução retorna a afirmativa que o ensino é um direito de todo 

cidadão, que ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos 

direitos civis, políticos e sociais, além do direito à diferença. A pergunta que emerge, a partir 
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desta afirmativa, é: como proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, no caso da 

pessoa com deficiência intelectual na fase jovem e adulta? 

 A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015) em seu artigo 1º afirma 

que a referida lei é “[...] destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a 

inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015, p. 1). No texto da lei são instituídas determinações 

a respeito de diversas questões e áreas, visando resguardar os direitos das pessoas com 

deficiência, conforme descreve o esquema a seguir: 

 

Quadro 18 - Síntese dos direitos da pessoa com deficiência, de acordo com a Lei 13146/2015 

 
Parte Geral  

Direitos Fundamentais 

Descrição de acordo com a lei 

Do direito à vida  Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao 

longo de toda a vida (artigo 10). 

Do direito à habilitação e 
reabilitação  

Tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e 

aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e 

artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência 

e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as 

demais pessoas (artigo 14). 

Do direito à saúde É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os 

níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e 
igualitário (artigo 18). 

Do direito à educação Assegurado o- sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 

seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem (artigo 27).  

Do direito à moradia A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural 

ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em 

moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em 

residência inclusiva (artigo 31). 

Do direito ao trabalho A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e 

aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade com 

as demais pessoas (artigo 34). 

Do direito à assistência 

social 

Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política 

pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como 

objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da 
reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e 

comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social 

(artigo 39). 

Do direito à previdência 

social 

A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar nº 142, de 

8 de maio de 2013 (artigo 41). 

Do direito à cultura, ao 

esporte, ao turismo e ao 
lazer 

A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o 

acesso: I - a bens culturais em formato acessível; II - a programas de televisão, 

cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível; e 

III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam 

serviços ou eventos culturais e esportivos (artigo 42). 

Do direito ao transporte e à 

mobilidade 

O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos 

e barreiras ao seu acesso (artigo 46). 
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Da Acessibilidade Descrição de acordo com a Lei 

Disposições gerais  A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de 

cidadania e de participação social (artigo 53). 

Do acesso à informação e à 
comunicação 

É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com 

sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da 

pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, 

conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas 

internacionalmente (artigo 63). 

Da tecnologia assistiva É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, 

práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem 
sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida (artigo 74). 

Do direito à participação da 

vida pública e política 

O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos 

e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas 

(artigo 76). 

Da ciência e tecnologia O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e 

ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social (artigo 77). 

Parte especial 

 

Descrição de acordo com a Lei 

Do acesso à justiça O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que 

requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva (artigo 79). 

Do reconhecimento igual 

perante a lei 

A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade 

legal em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 84). 

Dos crimes e das infrações 
administrativas 

Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa (artigo 88). 

 

Disposições finais e 
transitórias 

É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-

Inclusão), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, 

sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a 
identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem 

como das barreiras que impedem a realização de seus direitos (artigo 92). 

Fonte: Dados organizados pela autora com base na LBI (2015) 

 

 Diante do exposto, verifica-se que a Lei supracitada abrange diversas áreas da vida da 

pessoa com deficiência, cabendo ao Estado, à sociedade e à família assegurar a prioridade e a 

efetivação desses direitos. No entanto, a realidade que se destaca no presente estudo é a 

dificuldade em fazer com que se cumpra essa e outras leis. Por isso, é de grande importância o 

papel da escola e, em especial, a prática docente no processo de conscientização dos estudantes, 

das famílias e da comunidade escolar, pois, como afirma Freire (2011), não podemos estar no 

mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra, apenas constatando, sem intervir. O 

autor aponta ainda que: “[...] A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da 

situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho.” (FREIRE, 

2011, p. 77). 
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 No próximo tópico discutiremos a respeito da Família: desafios e /ou possibilidades. 

 

 

 

A escola conta com a família para juntos buscarem garantir o processo de inclusão do 

estudante. Porém, ao se tratar de jovens e adultos, o apoio de algumas famílias se torna um 

desafio, pois entende-se que esses educandos já cresceram e permanecem em uma realidade, 

que a princípio, parece não ter possibilidade de mudança ou de avanços. Nas reflexões a seguir, 

essa preocupação dos professores está bem latente em suas falas: 

 

Então, é essa questão da parceria da família por que eu noto que 

algumas famílias, de uma aluna por exemplo, eu noto que a mãe está 

cansada. [...] A gente teve problema simples, mas foi um pouco sério 

em relação a higiene pessoal dela. Ela chegava e ninguém suportava 

estar ao lado dela. Ela colocava 3, 4 camisas e passava o dia com 

aquilo ali e ia pra escola. Mas a mãe se eximiu da culpa: "Ah, a culpa 

é dela, ela não gosta de tomar banho. Eu não quero me envolver". 

Então essa parceria é muito difícil quando eles chegam na idade 

adulta. A família parece que abre mão também, porque eles pensam 

assim: " Eu não vou ver nada mudar, então vou abrir mão." Ele se vira, 

ele se veste, ele toma banho, ele faz tudo sozinho. Mesmo que faça tudo 

pela metade, mas a família não quer mais se envolver no problema com 

esse aluno, não quer ser chamado na escola. [...] Existe também a 

realidade de muitos meus alunos serem tutelados pela família 

(Bárbara/ER4). 

 

Existe uma falta de participação da família dos estudantes jovens e 

adultos e um descaso com o trabalho do professor (Roberta/CE1). 

 

Todos eles são tutelados pela família (Bárbara/ER4). 

 

Por que alguns chegam juntos, mas alguns não estão tão juntos, mas se 

você for avaliar existem diversas questões por trás também (Carla/PI/ 

EE4). 

 

Segundo o artigo 227 da Constituição Federal (1988), 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer e à 

profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e 

   
Família: 

desafios e/ou 
possibilidades  
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comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, descriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 

Existem muitos desafios travados nas realidades das famílias, que de alguma forma 

interferem no processo do ensino desses alunos, conforme aclara o depoimento a seguir: 

 

Essas mães, que em sua maioria são mulheres sozinhas, o que tem a 

ver com a questão mesmo da deficiência. Por que essas mulheres são 

abandonadas pelos seus companheiros. Quando se descobre a 

deficiência dos filhos, então a gente tem um grupo gigantesco de mães 

sozinhas [...] Então essas pessoas, essas mães elas sempre tiveram que 

ficar na escola aguardando o período de atendimento do filho, e 

criaram laços, então elas fazem festas de aniversário, uma para outra 

(Rossana/CE2). 

 

Evidencia-se em alguns relatos que o cenário das famílias desses alunos é de certo modo 

desestruturado. Muitas vezes, as mães foram abandonadas e tiveram que sustentar a família 

sozinhas, cuidando da casa de forma solitária, além de cuidar de si e do(s) filho(s) também 

sozinha. Ao mesmo tempo, pensando que estamos focando nos estudantes jovens e adultos com 

DI, verifica-se uma outra problemática, a desistência de investir no avanço desse aluno ou na 

tutela dos seus direitos como pessoa jovem ou adulta, conforme a reflexão que se segue: 

 

Mas tem sempre muito essa barreira, das famílias que vem de uma 

outra formação, de uma outra história, de uma outra percepção da 

escola (Rossana/CE2). 
 

Retornando à Lei Brasileira de Inclusão (2015), vale lembrar que esta afirma que é dever 

do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, prioritariamente, a 

efetivação dos direitos já mencionados anteriormente. Parece repetitivo ressaltar tal afirmativa, 

mas torna-se necessário fazê-lo pois cabe à família a participação no processo de inclusão e 

avanço do aluno em suas potencialidades, uma vez que o professor, sozinho, provavelmente 

não dará conta das diversas demandas da vida do aluno, sendo necessário caminhar junto à 

família e à comunidade. 

Assim, partimos para o próximo tema: As dificuldades cognitivas dos discentes. 
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Com foco na deficiência, as dificuldades cognitivas de um estudante com DI são 

geralmente inevitáveis. Nota-se que a Lei 13.146/2015 (BRASIL, 2015) estabelece que se 

considera “pessoa com deficiência” aquela que tenha impedimento de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial. No entanto, essa lei propõe a interação entre os 

impedimentos e as barreiras que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. 

Por barreiras considera-se qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

cause impedimento à participação da pessoa na sociedade. A Lei classifica as barreiras em: 

 

Quadro 19 - Classificação das barreiras que dificultam a participação plena da pessoa com 

deficiência, com base na Lei 13146/2015 

Barreiras Descrição 

Barreiras urbanísticas Existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao 

público ou de uso coletivo; 

Barreiras arquitetônicas Existentes nos edifícios públicos e privados; 

Barreiras nos transportes Existentes nos sistemas e meios de transportes; 

Barreiras nas comunicações e na 

informação 

Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação; 

Barreiras atitudinais  Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a 
participação social da pessoa com deficiência em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas; 

Barreiras tecnológicas Que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência 

às tecnologias. 

Fonte: Esquema elaborado pela autora com base na LBI (2015) 

 
  

 Nas falas a seguir, os professores apresentaram alguns impasses presentes na prática 

docente, no que diz respeito às dificuldades cognitivas dos alunos: 

 

Eles também têm uma dificuldade muito grande de reter alguma coisa 

(Raquel/CE4). 

 

Mas, assim, esses três que eu tenho. Como é que fala? O progresso 

cognitivo é muito lento. Eu tenho o Antônio que já é um senhor que não 

consegue nem escrever o nome, ele conhece a primeira letra do nome 

dele, consegue escrever, mas não reconhece nenhuma letra do alfabeto 

além do A que é a letra do nome dele. E ele tá assim, anos na EJA. Ele 

   

Dificuldades 
cognitivas 

dos 
discentes 
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já passou por vários professores da EJA. Então isso me preocupa 

(Bárbara/ER4). 

  

A gente vê que questões que são pra gente simples, para eles é um 

desafio tão grande (Carla/PI/EE4). 

  

O Ricardo é mais novo, ele é muito interessado, quando eu proponho o 

dever, ele quer fazer, mas se eu fosse dar um patamar, seria Jardim I, 

como se fosse o antigo Jardim I (Bárbara/ER4). 

 

Freire (2007; 2011; 2020) compreende que o ser humano é inacabado e inconcluso e que 

isso faz parte da experiência vital do ser. Na condição de estar sendo, o ser humano também é 

um ser histórico e social.  

 Assim, é importante verificar os diversos aspectos que podem estar impedindo o avanço 

do aluno e não se pautar apenas na deficiência, mas pensar nas possibilidades de enfrentar as 

barreiras que se apresentam para o estudante com DI. Deve-se compreender que ele não está 

“acabado” dentro da sua própria deficiência, mas que é necessário considerar a sua história, as 

questões sociais que impõem a sua condição ou que prejudicam-no, para propor uma 

intervenção na prática, para que assim como afirma Freire (2011, p. 51),  eles possam viver sua 

completude, como seres humanos “[...] capazes de intervir no mundo, de comparar, de ajuizar, 

de decidir, de romper, de escolher, capazes de grandes ações, de dignificantes testemunhos, mas 

capazes também de exemplos de baixeza e indignidade”.  

 Chegamos aos dois últimos tópicos desta área temática, que tratam dos Desafios do/no 

processo de inclusão e Descaso com os estudantes e experiências de exclusão. Destaca-se 

que como os temas se complementam em certos aspectos, acreditamos ser importante discuti-

los juntos. 
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Algumas falas retrataram os desafios que os professores encontram na prática docente, no 

processo de inclusão do aluno com DI, como descrevem os relatos a seguir: 

 

As dificuldades sociais são um desafio para o processo de inclusão 

(Roberta/CE1). 

 

O início na EJA foi um baque, eu caí meio de paraquedas. A EJA é 

uma turma com muitos alunos, cada um com a sua especificidade. São 

vários grupos numa turma: aquele grupo que não conseguiu estudar 

na idade adequada. Tem um outro grupo com suas dificuldades, mas 

não avançava porque faltava muito; e um outro grupo que claramente 

tem alguma deficiência e aí não conseguia mesmo avançar. É um 

desafio na prática docente! Toda essa discrepância de aprendizado 

(de um grupo muito misto) dentro de uma sala só (Bruna/ER1). 

Dificuldade do professor em atender a turma em sua plenitude. Os 

alunos com deficiência requer mais atenção, mas também há alunos 

sem laudo de DI, e encontram muitas dificuldades de aprendizagem. 

Desentendimento entre alunos novos e alguns estudantes com 

deficiência. Os alunos mais antigos sabem dos alunos inclusos na 

turma. Mas os novos tem dificuldade de entender (Bianca/ER4). 

 

[...] Eu quero que eles sigam outros voos, eu sei que a vida lá fora não 

vai ser tão amistosa, quanto é nos nossos muros (se referindo aos muros 

da escola) (Rossana/CE2). 

 

Eu não quero confundir na minha prática, a educação plena com o 

cuidado assistencialista e terapêutico. Isso me preocupa (Rita/CE2). 

 

O conteúdo de uma fala específica de uma professora apresenta, de certa forma, uma 

visão reducionista em relação ao estudante com DI, principalmente porque estamos tratando de 

jovens e adultos. Ela diz: 

 

Eles têm vontade de sair, de comer e até de participar das atividades 

da escola. Eles curtem muito (Raquel/CE4). 

 

Sem querer julgar o trabalho da professora, mas analisando especificamente o 

pensamento refletido na frase, vale lembrar que estamos falando de pessoas que independente 

de terem uma deficiência são seres humanos. Então é claro que comer é parte inerente da 

condição humana, “sair” teria que ser um direito como cidadão e participar das atividades da 

escola é, como já apresentado anteriormente com base nas leis que regem a educação especial, 

é um direito de TODOS os alunos. 

Desse modo, é de extrema importância que o posicionamento do professor a respeito do 

processo de inclusão esteja alinhado com o que já temos assegurado na lei (BRASIL, 2015). 



169 

 

Embora saibamos de todas as dificuldades, desafios e necessidades que os próprios relatos 

denunciam até aqui e que veremos outras falas mais a frente, cabe ao professor – sendo ele o 

profissional da área da educação que é responsável direto pelo aluno e por pensar o processo de 

escolarização – compreender o que não deve mais estar presente na sua fala. 

Freire (2007, p. 20) entende que “toda prática educativa tem como objetivo ir além de 

onde se está”. Assim sendo, a reflexão sobre a prática deve provocar novas compreensões do 

exercício do professor, promovendo a busca de novos conhecimentos. É um processo 

permanente da compreensão de suas relações e da sua atuação como docente, que deve visar a 

transformação de atitudes e pensamentos que não favorecem a prática educacional. 

 Nas falas de alguns professores da Classe Especial também ficaram evidenciados os 

desafios vividos nesta modalidade: 

 

Mas são tantas coisas, às vezes, que entristece a gente. Até porque a 

Classe Especial é esquecida na escola. Ela é esquecida!  Tem uma 

programação na escola, mas não espere a classe especial, é sempre 

muito esquecida (Raquel/CE). 

 

Às vezes aqueles 10, 8 alunos, tem diversas questões que não são 

trabalhadas, e tratar todas as questões ali na escola, é complicado!! 

(Carla/PI/EE4). 

 

E uma coisa que eu acho bem peculiar na Classe de DI, é cada um com 

uma especificidade. [...] Eu acho que ainda é pior do que com o ensino 

regular. Por que com o regular, você consegue tirar um negócio da 

cartola, e vai. Com a educação especial não. Porque é uma demanda 

muito grande que eles apresentam, e ainda cada um dentro de um 

quadro específico, e não dá pra você chegar lá e falar: "Opa!!! Pensei 

nisso aqui agora, vamos lá!!!" Não dá!!! (Regina/CE3). 

 

O que dificulta também, é a quantidade elevada de alunos em Classe 

Especial, com especificidades que demandam mais atenção, mais 

cuidado (Roberta/CE1). 

 

Geralmente eu sempre tive a preocupação de fazer um trabalho 

paralelo ao que eu estava fazendo com a turma, dependendo do que o 

aluno estivesse conseguindo acompanhar. Era uma turma já de terceiro 

ano, e eu trabalhei alfabetização com ele (o aluno incluído) paralelo a 

turma. Eu estava com a etapa 2, que seria o equivalente ao terceiro ano 

do Ensino Fundamental, mais ou menos. Então, com a metade da turma 

dava pra seguir os conteúdos. Mas com esses alunos, esse grupo 

específico, eu trabalhava as questões de pré-alfabetização, vogais, 

letras, números, porque eles não conseguiam nem associar as sílabas 

simples. E aqui esse ano eu tinha pego Etapa 2, que aí veio cheia de 

inclusos, se não me engano 3 inclusos [...] Esse ano então foi muito 

atípico, porque o que que ficou acordado aqui na rede, foi que todos 



170 

 

da Etapa 1, passariam pra Etapa 2. Então passaram todos, e aí além 

dos alunos com DIs, que vieram, vieram todos aqueles que tem 

dificuldades de aprendizagem, senhoras que não conseguem entrar na 

cabeça delas, nada. Tem um grupo mais ou menos que está andando de 

acordo com a normalidade [...] Por que é o que eu falei, o EJA é muito 

diferenciado da minha turma de DI no Rio. Porque eu tenho uma turma 

única de DI, são todos DIs. Eu faço um trabalho com eles, mesmo que 

eu adapte pra uns que são mais adiantados ou não, mas de certa forma 

é um trabalho único entre aspas, tem adaptações. E eu acho também 

que o envolvimento da família até pra levá-lo, é uma questão. Por que 

muitos são atendidos pela sala de recursos, mas as famílias acabam 

não levando, porque o horário fica muito em cima, porque dá muito 

trabalho. Mesmo tendo a van que busca, que leva. Eu acho que tem 

vans que não chegam até a casa, mas chegam próximo, já dá uma 

dificuldade pra família, já não quer levar (Bárbara/ER4). 

 

Então a gente não consegue, embora a gente tente muito construir uma 

escola inclusiva verdadeiramente, porque o direito desse cara estar 

numa classe especial ele é negado. [...] Assim como é negado de outros 

que poderiam estar no regular, a estar no regular. [...] É uma coisa 

meio louca, que todo mundo sabe o que é, mas porque não faz o que é 

certo, e o que seria benéfico pra todos? (Rossana/CE2). 

 

Embora o objetivo seja a inclusão dos alunos no ensino regular, existem certas realidades 

e alguns comprometimentos, no que diz respeito até à questão clínica, que dificultam que eles 

estejam presentes em uma sala regular, sendo indicado, em certos casos, que estes alunos sejam 

inseridos na Classe Especial para que, ao longo do processo de escolarização, seja trabalhada 

sua inclusão no ensino regular. Porém, a supracitada fala da professora Rossana/CE2 aponta 

algumas divergências e dificuldades em relação a este trâmite, justamente porque em alguns 

casos a análise pode ser feita somente com base na orientação da perspectiva da inclusão, o que 

leva a que estudantes sejam postos em salas regulares e não no processo de inclusão, pensando 

este processo como projeto individual. Por outro lado, ainda ocorrem alguns impasses em 

relação às matrículas, por estas serem feitas de forma online, como aponta a fala a seguir: 

 

A gente teve uma onda agora, de alunos que foram incluídos pelo 

sistema, porque a pessoa faz a matrícula online e a mãe não informa 

que é deficiente, também a Secretaria, depois não consegue dar 

encaminhamento para essas questões (Rossana/CE2). 

 

Existe ainda um desafio em relação ao acompanhamento e contato da Professora I – 

Educação Especial com as turmas do horário noturno: 

 



171 

 

A incompatibilidade de horário com o turno da noite, dificulta o meu 

acompanhamento. Com isso, eu acabo tendo pouca interação com os 

professores do noturno das turmas regulares que atuam com estudantes 

com DI. Existe também a crença de alguns profissionais na 

incapacidade no desenvolvimento e participação de estudantes jovens 

e adultos com DI nas turmas regulares. É a resistência de determinados 

profissionais no ambiente escolar na inserção dos alunos com DI da 

classe especial nas turmas regulares (Claudia/PI/EE3). 

 

O descompromisso com a docência é outro assunto relevante, que surgiu na enunciação 

da professora Rossana/CE2, como descrito a seguir: 

 

Me angustia muito em Caxias, me angustia como professora, no 

período de remoção, a gente recebe muita visita, de professor para 

conhecer a escola, e assim eu nem consigo mais participar desses 

encontros, porque as pessoas chegam lá falando que elas precisam 

descansar, que elas querem uma classe especial porque elas querem 

descansar, elas precisam descansar a voz, ou elas passaram por uma 

depressão, ou elas precisam de tempo que só a classe especial vai dar 

tempo. Estas posturas prejudicam a prática com o aluno, visando o 

desenvolvimento do mesmo. A gente escuta umas coisas assim, tão 

absurdas e o pior é que algumas pessoas conseguem a vaga, em alguns 

momentos. Elas não conseguem ficar. Porque a gente tem uma história 

bem forte, e a gente tem uns elos ali, que repelem mesmo. Repele quem 

não quer trabalhar. A gente impõe uma dinâmica à pessoa quando ela 

chega, que ela vai percebendo que está no lugar errado... É tudo com 

muito jeitinho. Mas assim, a gente tem um ritmo violento lá. Todo 

mundo é muito pressão [...]. Então a pessoa que vai pra lá pra se 

esconder, pra cuidar da voz, pra descansar, ela não costuma ficar não, 

alguns ainda resistem um tempo maior. Mas graças a Deus a maioria, 

que não quer nada, passou. Eu acho esse pensamento muito 

complicado, porque partem do princípio que aquelas pessoas merecem 

menos. Merecem qualquer coisa. É fazer qualquer coisa na docência 

[...]. As falas são: “Ah, porque não vai poder contar que eu não dei 

aula!” “Ah, por que não tem prova!” “Ah, é mais fácil preencher o 

diário!” São umas coisas assim estranhas! O professor não quer 

investir no aluno, ele quer descansar (Rossana/CE2). 

 

Freire (2011, p. 96) afirma que “[...] a educação é uma forma de intervenção no mundo”. 

Por isso, o professor precisa compreender a educação como um processo de intervenção nas 

questões sociais, na política, nas relações familiares. Isso não afirma que os docentes são super 

heróis, mas aponta caminhos possíveis de intervenção na vida do aluno, a partir da prática do 

professor. 
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O descaso também acontece quando não se olha a necessidade da preparação 

profissional para atuar com estudantes, em especial com os que apresentam algum tipo de 

deficiência, como apresenta este relato: 

 

A gente tem um aluno lá, que da última vez que ele surtou, ele destruiu 

a VAN inteira. A VAN inteira cheia de aluno com deficiência dentro, 

com o motorista dirigindo e não tem nem preparo, não tem uma 

formação (Rossana/CE2). 

 

 A interferência da gestão pública e a vulnerabilidade das ações são outros fatores que 

interferem na prática docente e podem se colocar, em alguns momentos, como um desafio ao 

processo de inclusão, já que nem sempre os governos apostam em uma atuação colaborativa 

para com o exercício do professor, como se revela nos trechos da entrevista, a seguir: 

 

Eu penso muito nessas rupturas que os governos provocam, porque eu 

fico sempre com aquela sensação que, vou fazer algo que alguém mais 

à frente vai dizer que não pode fazer. Esse projeto mesmo (se referindo 

ao projeto que incentiva o aluno ao trabalho), eu tentei não criar tanta 

expectativa. Para mim se eles trabalhassem na escola já estava bom. E 

aí se abriu uma porta que eu não sei como é que está neste momento. 

Se está fechada, encostada...Como é que está essa porta? [...] Mas eu 

fico pensando nisso, que vai chegar o governo e vai dizer que não, não 

pode, que eles não podem ser contratados, que quem tem que ser 

contratados é o cara que vai fazer campanha pra A, B ou pra C. E 

Caxias é praticamente uma fazenda, negócio de coronéis para lá e pra 

cá. [...] Quantas coisas já fizemos, e que se perderam com o tempo. 

Não por escolha nossa, a própria cooperativa dos alunos, quantas 

coisas aconteceram e que impediram que ela fosse à frente 

(Rossana/CE2). 

 

Mesmo lá no Regina Celi que a gente tem uma caminhada mais longa 

que a maioria das escolas, uma experiência um pouco maior em 

algumas questões, a gente não pode dizer que é uma escola inclusiva 

porque muitas coisas são atropeladas muitas vezes pela SME 

(Rossana/CE2).  

 

Outros temas importantes que atrapalham o processo de inclusão são o descaso e as 

experiências de exclusão, porque em alguns momentos essas experiências retornam, refletindo 

de alguma forma no presente, como vemos no relato: 

 

Então as experiências que eles conheciam de inclusão eram sempre 

muito ruins, esses alunos ficavam jogados. Antes era um negócio de 

uma salinha. Eu lembro que quando a gente teve a mudança pro ensino 

regular, vivemos várias ações de exclusão. [...] Na maioria das vezes, 
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na maioria das escolas que eu cheguei como professora da Sala de 

Recursos, os professores sequer sabiam quem era o meu aluno. Por que 

como eram jovens que "não davam trabalho" ficavam ali quietinhos 

copiando nem sabiam que eles tinham deficiência, nem sabiam o nome. 

Teve um professor que eu discuti no conselho de classe, ele afirmando 

que não era professor do meu aluno. Eu levei os cadernos, ele era 

professor de matemática. Eu falei: Aqui, é seu nome no caderno do meu 

aluno, eu estou ensinando isso pra ele. Não é isso que o senhor estava 

ensinando? E o cara teimando, ele não reconhecia o aluno. E assim... 

Saímos do Conselho de classe sem ele saber quem era o aluno, eu tive 

que levar a foto lá pra ele saber quem era (Rossana/CE2). 

 

 Esse relato a respeito do professor da Sala de Recursos e do professor do ensino regular 

é muito impactante, porque mostra a realidade de um aluno que teoricamente estava incluso e 

tinha seu direito garantido, sendo assistido também pelo professor do AEE, na Sala de Recursos. 

No entanto, o professor da turma a qual ele pertencia não o reconhecia como seu aluno. A 

questão que se coloca é: o aluno era invisível? A sua deficiência o colocava invisível aos olhos 

do professor? Quantos alunos estão vivenciando a mesma realidade, ainda? “Incluídos” na 

turma regular, sendo assistidos pelo professor do AEE, mas invisíveis, sendo apenas um número 

no diário e não sendo reconhecidos pelo seu nome – Maria? João? Pedro? – e não tendo sequer 

rosto para ser lembrado pelo seu professor? 

 Quando a busca é padronizar os estudantes em certos comportamentos, conteúdos e 

programações, esse processo também exclui. Então é necessário compreender quais caminhos, 

projetos e planejamentos irão promover o avanço e a progressão da aprendizagem para este 

aluno. No relato a seguir apresenta-se essa tendência da escola de, em alguns momentos, querer 

padronizar: 

 

Porque a gente tem uma tendência na escola, as pessoas tem uma 

tendência na escola, a querer encaixar. A escola é quadrada, o aluno é 

redondo, mas ele tem que entrar, ele tem que caber naquela forma. E 

não é, porque a gente não é assim, a gente não tem esse formato padrão 

(Rossana/CE2). 

 

Freire discute sobre essa relação entre ensinar e aprender afirmando que “não há 

docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro” (FREIRE, 2011, p. 25). O autor 

aponta ainda para a necessidade de os professores construírem possibilidades para a produção 

ou construção do conhecimento, afirmando que "[...] ensinar não é transferir conhecimento, 
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mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção" (FREIRE, 2011, p. 

47).   

Desse modo, o professor precisa estar sensível às necessidades de cada aluno. Isso não 

quer dizer que ele dará conta de todas as demandas, mas deve estar aberto para as indagações, 

perguntas, inquietações e, por outro lado, deve saber ouvir até o silêncio de determinados 

alunos, assim como suas inibições, medos e falta de colocações, porque esta conduta também 

quer dizer alguma coisa. É dessa forma que se estabelece uma prática educativa mais realista, 

pautada nas vivências e experiências de educandos e educadores. Ou seja, uma prática mais 

humanizada, que não permite que alunos sejam invisíveis para os professores. 

  

IV- Os efeitos das faltas e dificuldades na prática docente 

 

Nos relatos em que os docentes refletem sobre a prática educacional, muitos 

apontamentos dizem respeito aos efeitos das seguintes faltas e dificuldades que precisam 

enfrentar: Falta de políticas públicas; Falta de estrutura e recursos e dificuldades e Faltas 

no cuidado intersetorial da saúde. De modo a organizar os assuntos que permeiam esta área 

temática, apresenta-se a figura a seguir: 

 

Figura 12 - Esquema da área temática: os efeitos das faltas na prática docente 

 

 

Fonte: Dados elaborados pela autora 
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Para iniciar a discussão deste tópico, trataremos a respeito da Falta de políticas 

públicas, apontada como um dos problemas na prática docente. 

 

 

 A fala de uma das professoras participantes aponta o desafio de manutenção da 

continuidade dos projetos, devido a troca de governo, como se reforça no relato que se segue: 

 

A gente passou por muitas propostas, muitos projetos, muitas oficinas 

e eles foram envelhecendo ali, e de fato nada foi efetivado, por parte 

da SME, construído realmente. A gente tem esse problema no país das 

políticas não serem públicas, não serem para população, são políticas 

de governo, não são políticas para a cidade. Nunca se esteve de fato 

com uma proposta para essa população que foi envelhecendo 

(Rossana/CE2). 

 

Ainda dentro dessa temática, a professora fala a respeito dos cuidadores:  

 

Falta de estrutura por falta de política mesmo educacional, a gente foi 

ter a pouquíssimo tempo o acesso real a cuidadores por exemplo, a 

técnicos. A gente não tem uma política de Educação inclusiva 

(Rossana/CE2). 

 

 Um outro relato, que será melhor discutido na terceira categoria desta tese, mas que 

representa uma inquietação pertinente, fala sobre a questão da inserção da pessoa com DI no 

trabalho, dificultada pela preocupação, por parte da família, de que a pessoa perca o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC). A fala da professora, a seguir, sugere uma estratégia que 

possibilite que essa suspensão seja gradativa: 

 

Eu acho que tem que haver um outro tipo de estratégia para que os 

familiares possibilitem que eles possam estar trabalhando e que 

também se fomente política pública. Como trabalhador, o estudante 

com DI, poderia ter estabilidade profissional e assim gradativamente 

poderia até perder o BPC (Rafaela/CE1). 

 

 

A professora Bárbara faz uma crítica em relação à falta investimento nas classes especiais 

e depois aponta algumas questões em relação ao EJA e o aluno incluído: 
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Mas a gente sabe que a política educacional para a classe especial, 

para o aluno especial, é muito ínfima porque não é uma classe que dá 

retorno e visibilidade, e por isso não há investimento. Tem algumas 

coisas que nem direito eles têm. Então pra quê investir na educação 

especial? E associados a eles, ainda é eles no EJA. Então política 

educacional, verba, essas coisas a gente sabe que não tem. Então são 

dois problemas juntos, jogados ali no limbo da Educação: aluno 

incluído e EJA. Não são valorizados. Tipo é um fardo, para as 

Secretarias. O incentivo, as verbas, investir na capacitação 

(Bárbara/ER4). 

 

A Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), já mencionada anteriormente, engloba 

diversos direitos assegurados à pessoa com deficiência, dentre eles o direito ao atendimento 

educacional especializado (AEE). Isso evidencia a preocupação com a criação de leis, 

orientações, decretos e resoluções, como os já mencionados anteriormente, que deem destaque 

à temática do direito do estudante com Deficiência Intelectual, presente nesta tese, que 

apresenta a estrutura da referida lei e outros documentos norteadores. Porém, é preciso que os 

gestores busquem cumprir com as políticas públicas, pois sem isso, realmente a sensação é de 

falta, como se não houvesse lei. 

De modo a discutir a complexidade da implementação de políticas, Gomes (2019) afirma 

que inúmeros fatores influenciam o comportamento de agentes implementadores, desde 

aspectos macro  – como o desenho institucional de uma política, os instrumentos ou ferramentas 

escolhidas e as condições sociais, econômicas ou culturais de uma sociedade, dentre outras 

questões – até aspectos micro, tais como decisões tomadas por burocratas e outros indivíduos 

em seus contextos e realidades locais e em suas rotinas administrativas cotidianas. Essas 

questões podem variar de acordo com a complexidade de cada país e com a forma como este 

vai conduzir a coordenação dessas ações. A variedade de condições e capacidades estatais para 

a implementação das políticas em contextos locais ou regionais influenciam, de igual modo. 

O que se observa é que existe uma dificuldade na implantação das políticas no Brasil. Wu 

et al. (2014) apresenta alguns fatores que dificultam a implementação das políticas, como a 

falta de clareza na definição das metas a serem adotadas, ausência de apoio burocrático e 

político para a implementação, e os limites da capacidade operacional – já que podem ser pouco 

ou insuficientes os recursos humanos e/ou financeiros – e a restrição de procedimentos e 

disposições institucionais. 

Desse modo, as limitações que envolvem a implementação das políticas e, em alguns 

casos, as ações que permanecem somente no período da gestão de determinados governos (que 

dura, em média, quatro anos) fazem com que não haja, em alguns casos, continuidade nos 
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processos, procedimento que resulta em trabalhos fragmentados e dificulta o avanço das 

políticas sociais. 

No próximo tema, trataremos a respeito da Falta de estrutura e recursos na prática 

docente com estudantes com DI. 

 

 

 

 Algumas falas retiradas das entrevistas retratam dificuldades estruturais envolvendo, de 

certo modo, diversos fatores, como aponta os seguintes relatos: 

 

Os pais também não têm acesso, e eles também estão longe de Caxias. 

Quando eu cheguei lá eu estranhei isso, as pessoas falavam “Eu vou 

em Caxias.” Eu dizia: Mas nós já estamos em Caxias! Mas não, a gente 

está em Xerém. Pra eles irem pro Centro de Caxias, imagina, tem que 

pegar um ônibus que é R$ 5,00, e eles não vão sozinhos, vão com o 

responsável (Carla/PI/EE4). 

 

Existe também uma falta de recursos que articulem teoria e prática 

(Roberta/CE1). 

 

A ausência de disciplinas como artes e educação física, prejudicam os 

alunos, além do não funcionamento da Sala de Recursos no turno da 

noite (Beatriz/ER3). 

 

Dificuldade é basicamente isso, uma turma muito diferente, muito 

mista, e a falta de tempo de planejar (Bruna/ER1). 

 

A demanda de introdução de jogos digitais para este público com vistas 

a potencializar o processo ensino aprendizagem [...] A falta de uso de 

dados para acesso à internet com tecnologia de boa velocidade nos 

dados [...] A falta do uso da tecnologia usada como expansão da leitura 

de mundo, instrumento de luta e resistência (Ana/AEE). 

 

Mas infelizmente, a cooperativa responsável pela cozinha, ela não 

permitiu, a nutricionista também não permitiu, enfim... ninguém 

permitiu...eu não sei o que passa... Elas não permitiram. Como a gente 

não tem uma cozinha experimental, não tinha como fazer. Tem uma 

coisa que falava pro diretor: a gente precisa ter nessas salas ambientes, 

uma cozinha experimental, para fazer pão, e vender, colher as coisas, 

enfim. Fazer o dia do almoço deles, do que eles vão produzir. Mas a 

gente não tem recursos, não tem espaço (Rossana/CE2). 

   
Falta de 

estrutura e 
recursos 
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Falta de investimento do poder público. Falta de materiais específicos 

para desenvolvimento de habilidades e competências. Falta de material 

diferenciado para a educação física. Falta de informática adaptada 

(Roberta/CE1). 

 

É uma falta de recursos. Falta de profissionais que auxiliem esses 

alunos, como agente de apoio à inclusão (Bianca/ER4). 

 

A gente tem uma inquietação, porque esses alunos, requerem bastante 

verba, digamos da educação, para ter uma melhor aprendizagem. A 

escola mesmo com vários desafios, não tendo estrutura, falta formação, 

falta de experiência dos professores, falta agente de apoio, mas ali 

ainda é o melhor lugar (Carla/PI/EE4). 

 

Para ter o selo de orgânico é muito mais caro, então como a gente não 

tinha recurso ficou agroecológico. Embora a qualidade estivesse 

dentro dos padrões de um produto orgânico (Rossana/CE2). 

 

Eu acho que o que dificulta é a falta de investimento. A gente não tem 

um programa específico para olhar esse indivíduo. Então, por mais 

que tenha uma proposta de trabalho, às vezes ela é dificultada para 

ser colocada em prática até mesmo no sentido de infraestrutura 

mesmo, oferecida pela prefeitura. Eu cheguei a conversar, a começar 

a dialogar com o professor de ciências da escola, e a gente queria 

montar um projeto de plantio com esses alunos. E aí seria um trabalho 

paralelo da turma da Classe Especial de DI, com as turmas dele do 

segundo segmento. Mas aí a gente esbarra na falta de material, a 

gente esbarra na falta de apoio mesmo, às vezes na falta de água para 

você mexer na terra e o aluno poder lavar as mãos. Então, assim, eu 

acho que o maior dificultador, é a falta de infraestrutura. Não é nem 

específico da pessoa com deficiência, a gente tem uma questão de falta 

de estrutura que é geral. A gente não ter água, não era uma coisa que 

dificultava só com a classe Especial dificultava também para o 

professor de ciências da turma regular, porque ele não podia meter 

um monte de aluno lá pra cavar a terra e depois voltar pra fazer um 

trabalho de matemática com as mãos todas sujas (Regina/CE3). 

 

 Diante dos relatos, é importante considerar que algumas unidades escolares realmente 

ficam muito distantes do Centro de Duque de Caxias, o que dificulta o acesso a certos recursos 

do município. Vale destacar que o pagamento de passagens se torna um desafio para os 

responsáveis, devido a questão financeira de algumas famílias.  

Vale retornar à Lei Brasileira de Inclusão, que em seu artigo 77 ressalta que o poder 

público deve fomentar o desenvolvimento científico, afirmando no parágrafo único que: 

 

I- o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de 

superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à 

educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência; II – a adoção de soluções e 
a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência 
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à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico. 

(BRASIL, 2015, p. 16). 

 

 Desse modo, se a escola estiver equipada com os recursos necessários, tanto 

profissionais quanto tecnologia adequada, esta estrutura favorecerá as possibilidades de acesso 

ao conhecimento de forma mais atualizada e moderna. 

 Perrenoud (2000) defende a relevância de uma cultura tecnológica de base, afirmando 

que esta é necessária para pensar as relações entre a evolução das ferramentas, como 

informática e hipermídia, as competências intelectuais e o saber que a escola pretende 

desenvolver. O autor ressalta a importância da prevenção ética na utilização dos recursos 

tecnológicos, tecendo uma pergunta aos docentes: como colocar os instrumentos tecnológicos 

a serviço da formação? Neste ponto entra a competência do docente, que deve saber utilizar 

esse recurso de maneira estratégica, visando o avanço no processo de escolarização dos 

discentes, assim como o acesso possível em outros espaços sociais, para alcançar o 

desenvolvimento do aluno. De acordo com Freire (2007, p. 22), 

 

Se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua 

humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem 

da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa.  

 

 No último relato, evidencia-se a importância de desenvolver, nos espaços escolares, 

atividades funcionais diárias, pautadas nas habilidades, desejos e possibilidades que os alunos 

apresentam no decorrer de sua experiência como pessoas e como estudantes. Também é 

essencial promover a interação entre os alunos, visando a inclusão do aluno com deficiência. 

Isto posto, é urgente pensar na estrutura das escolas, avaliar as possibilidades de proporcionar 

oficinas ou outras atividades que possam remeter à real necessidade desses alunos, 

desenvolvendo assim uma proposta diferenciada, principalmente por que estamos falando de 

jovens e adultos. 

 No último tópico desta área temática, serão apontadas algumas Dificuldades e faltas 

no cuidado intersetorial da saúde.  

 

 

  

   

Dificuldades e 
faltas no 
cuidado 

intersetorial da 
saúde 
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As falas a seguir retratam a falta do trabalho intersetorial entre a educação e a saúde, 

além das dificuldades que se refletem na prática docente, uma vez que, muitas vezes, o professor 

desenvolve um trabalho pedagógico e não consegue atender os alunos em áreas em que os 

serviços de saúde, assistência e outras secretarias precisam estar presentes, como evidencia-se 

nas falas dos docentes: 

 

Eu vejo também um desafio muito grande, a falta de acompanhamento 

da saúde para esses alunos. A escola tem um papel pedagógico 

(Carla/PI/EE4). 

 

E aí é aquela história de sempre, a gente não sabe direito que tipo de 

deficiência, não tem acompanhamento, medicação praticamente nula, 

e a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem (Bárbara/ER4). 

 

Lá na escola também nós temos muitos alunos na Classe de DI, que na 

verdade são pacientes psiquiátricos. Que são quadros de doença 

mental e não deficiência e que são jogados ali que de tempos em tempos 

a gente enfrenta problemas graves, porque a família não tem condição 

de administrar a medicação, então alguns acabam surtando.[...] Eu já 

fiz essa pesquisa, e quase 70% das crianças com deficiência, foram em 

razão do parto. Parto tardio, problemas no parto, crianças que esperou 

muito, porque no hospital público se não estiver saindo pelas pernas, 

não fazem a cesariana. Vai ter o parto com 43 semanas, a criança já 

comeu um “quilo” de mecônio, mas ...., falta de oxigenação também. É 

o que eu falo da inclusão no mundo, porque envolve tudo. Envolve 

política de assistência social, envolve política de saúde. Porque 

quantos alunos vão precisavam ser deficientes em Caxias? 

(Rossana/CE2). 

 

Eu percebo que essa questão, essa parte de acompanhamento clínico, 

esse dado aí também da família do aluno especial é bem complexo. 

Você olha para a família e tem algo na família. [...] A gente tem uma 

questão que... a gente não é médico, não podemos diagnosticar, mas a 

gente percebe algumas questões nos familiares, percebe talvez algumas 

suspeitas, algum indicativos, que possam ter suspeita também de 

alguma questão cognitiva, a articulação da fala, o responsável também 

é estigmatizado. [...] Alguns alunos precisam de fono, psicólogo, 

fisioterapeuta, a gente sempre conversa isso com a família, só que é 

muito difícil porque eles são muito carentes e isso interfere no 

desenvolvimento deles na escola (Carla/PI/EE4). 

 

Às vezes é incluído, mas não tem laudo, você não tem 

acompanhamento, não tem a medicação [...] (Bárbara/ER4). 

 

O aluno especial do noturno eles são mais velhos, então os 

responsáveis, as mães são bem mais velhas, às vezes a gente quer 

conversar com aquele responsável, questão de enfermidade, que a mãe 

está com problema disso e tal, passando mal.... acaba a gente tendo 
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essa dificuldade de chegar mais perto, de poder oferecer mais 

(Carla/PI/EE4). 

 

O que acontece muito com eles a gente pega muitos adultos e idosos, 

que tem toda característica de deficiência intelectual, mas não foram 

diagnosticados quando eram pequenos, na infância ou nem tiveram 

acesso à escola. Isso é uma verdade, e a aprendizagem vai ficando mais 

complexa (Bárbara/ER4). 

 

Tem as questões psicológicas também, que às vezes a gente não sabe 

nem como lidar. Uma outra questão é eles não terem acompanhamento 

médico. Porque se eles tivessem um acompanhamento médico talvez 

fosse melhor. Tem responsáveis que não admitem que o filho precisa 

de um acompanhamento, nem mesmo medicação eles tomam, 

principalmente os que são super agitados, porque a mãe não aceita dar 

medicamento para o aluno (Raquel/CE4). 

 

O que dificulta também é a ausência de especialistas, como psicóloga, 

fonoaudióloga (Beatriz/ER3) 

 

Existe uma dificuldade de acesso aos atendimentos terapêuticos. Falta 

de acompanhamento adequado pela rede de saúde e interrupção das 

medicações. E ainda tem, a não aceitação da família quanto a 

importância do uso da medicação em alguns casos (Roberta/CE1). 

 

E a outra coisa é o acolhimento dessas famílias, essas mães precisavam 

de um apoio psicológico, uma rede de atendimentos, de terapeutas, 

porque essas mulheres sofrem. A gente engravida, a gente idealiza, não 

é? Aquela criança da bebê Johnson da propaganda. E para elas, não 

deu certo esse bebê, para muitas de nós também não deu certo 

(Rossana/CE2). 

 

Algo que eu também converso, da família também ter um psicólogo, ter 

um apoio. Porque às vezes eles falam: “Meu filho precisa de um 

acompanhamento psicológico.” Ainda mais, porque eles ficam 

angustiados, e às vezes aquele jovem se abre com um primo, um irmão, 

um vizinho (Carla/PI/EE4). 

 

Diante do exposto, é urgente que os diversos serviços possam dialogar em prol de uma 

assistência ética, de qualidade, como – novamente é preciso destacar – preconiza a Lei 

Brasileira de Inclusão nº 13.146 (BRASIL, 2015), quando afirma que o seu papel é assegurar e 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos, visando à inclusão social e 

cidadania das pessoas com deficiência, sendo direito delas ser tratadas com dignidade. 

Considerando todas essas faltas, limitações de acesso, ausência no atendimento e 

acompanhamento da rede de saúde, verifica-se que é inviável chegar à condição de igualdade 
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em relação aos outros alunos, uma vez que, por exemplo, os serviços de saúde não chegam e, 

quando chegam, podem não estar sendo eficazes para esta população. 

 

V- Saúde mental do docente  

 

 Apesar de nesta área temática encontrar-se um único tema, ele tem uma relevância 

significativa no exercício do professor: a saúde mental do docente. Para representar esta área, 

apresenta-se a figura a seguir: 

 

Figura 13 - Esquema da área temática: saúde mental do docente 

         

Fonte: Esquema elaborado pela autora 

 

 No processo das entrevistas, ficaram muito evidentes os aspectos emocionais dos 

docentes despertados a partir de suas reflexões, como se percebe nas falas: 

 

Geralmente a gente está presente assim o tempo todo, às 4 horas você 

não pode nem um segundo, estar desatenta a eles, é uma certa 

sobrecarga (Raquel/CE4). 

 

[...] É algo que sempre me angustiou muito lá na escola e é uma questão 

delicada para gente, porque essas pessoas que envelheceram também 

têm familiares idosos e que vem de uma formação e de uma experiência 

escolar muita assistencialista. [...] Eu faço isso há 26 anos, sendo 22 

com educação especial também. É claro que eu me sinto cansada, em 

alguns momentos as políticas elas às vezes causam um desânimo na 

gente. Tem ano que parece que vou perder as forças porque você nada 

o tempo todo contra a maré. A pessoa que trabalha com educação 

especial ela está o tempo todo remando contra a maré. Ela está contra 

tudo, e contra todos. [...] Então o professor não tem ninguém, só tem 

os alunos [...]. Isso me inquieta muito. Tantas coisas que eu já vi lá na 

escola mesmo, muito boas, que já aconteceram e que morreram 

(Rossana/CE2). 
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 É um trabalho um pouco árduo, porque a gente não tem ajuda.  Esse 

ano que eu tive um agente para uma aluna à noite. Geralmente o 

professor ele é sozinho [...] Mesmo com os alunos com DIs, a gente fica 

estressada porque parece um gelo, porque você quer o resultado, você 

quer o resultado, você quer alguma coisa pelo amor de Deus!!! [...] A 

primeira coisa é o desespero sempre. Sempre vai ter o desespero na 

frente [...]. Eu pensei que eu ia ter um treco… Porque era basicamente 

assim: 4 agrupamentos numa turma. É desesperador! Eu estava 

desesperada. Eu sou assim com a turma regular: “Ah meu Deus, 

porque eu não ensinei mais um pouco?” “Porque faltou isso?” Eu acho 

que quem é professor, nunca está satisfeito 100% com o que a gente 

faz. Sempre parece que está faltando. A gente tem essa mania de trazer 

pra nossa prática: O que eu poderia fazer pra alcançar esse aluno? E 

você fica tipo...meio doido assim. [...] É importante continuar 

investindo no aluno, porque pro professor isso é essencial, eu acho 

muito frustrante, eu não gosto de certas colocações, eu sei que tem 

pessoas que ignoram, as vezes falam pra você assim: "Mas ele está aí 

há 5 anos, não aprendeu nada, você vai se incomodar?” Mas você 

deixar pra lá, é frustrante pra eles. E eu não consigo ver eles querendo 

fazer dever, e não fazer nada. Então, a gente acaba se desgastando um 

pouco por causa disso. Na verdade, a gente sente. O professor do 

ensino regular, não sente nem o vazio não, é o abismo mesmo. Precisa 

de formação, mas a prática também é um desafio (Bárbara/ER4). 

 

Eu costumo me cobrar muito das coisas que eu faço, eu acho que se 

chegar no momento como eu costumo escutar de outros professores: 

"Ah, eu faço o que dá" É justamente pra você ter até um certo alívio 

pra você não surtar de verdade. Mas existe uma diferença entre isso, e 

por exemplo: "Ah, eu faço qualquer coisa, eu venho trabalhar e é isso, 

eu faço por que tem que fazer”.  Aí, isso é um certo descaso. [...] Eu 

faço reflexão sempre, inclusive chega a doer a minha cabeça. A gente 

não dorme. Com o tempo eu comecei a refletir sobre isso também e aí 

tentar me acalmar, porque eu ficar desesperada só iria me atrapalhar 

(Bruna/ER1).  

 

Lidar com isso, com essa frustração diária, é muito difícil pro professor 

também. Para o professor que é comprometido. Os professores tem que 

lidar com a frustração... E não é à toa que nossa categoria está 

adoecendo. A nossa categoria brinca que “Vamos botar Rivotril no 

bebedouro”. Isso é motivo pra gente chorar, não é pra rir. Porque as 

pessoas estão cada vez mais medicadas. As pessoas estão na base do 

remédio. E não tem uma política, não tem uma proposta, não tem 

sequer um olhar pra isso. É uma romantização, e a desvalorização, que 

são as duas coisas que caminham juntas, lado a lado o tempo inteiro. 

Diz que o cara pode, porque ele faz isso por amor, porque somos 

mulheres, é uma profissão de mulheres, e aí tem o corte de gênero que 

vai perpassar por isso, porque nós fomos feitas e criadas para sentir 

dor.[...] Então o acolhimento ele passa também pelos professores. É 

necessário ter um espaço de acolhimento aos professores. Essa coisa 

de ser super herói, essa romantização que professor dá jeito em tudo. 

Não dá! (Rossana/CE2). 
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A gente pensa muito, todos os dias, porque a gente acha que sempre 

pode fazer mais (Raquel/CE4). 

 

Lá é uma escola Polo, lá tem muitos alunos. Quando eu cheguei na 

rede, no início a gente acompanhava 5 escolas, e eu ficava muito 

angustiada porque só na Santo Agostinho é um mundo.... eu nunca 

tinha visto uma escola com tantos alunos público-alvo da educação 

especial: sala de Recursos, classes especiais (Carla/PI/EE4). 

 

O tempo todo a gente fica nessa... É um misto de angústia, com 

ansiedade. O tempo todo! (Regina/CE3). 
 

Como pode se perceber, as falas são carregadas de angústia e preocupação com os alunos 

que não avançam, além de autocobrança e demonstração de sobrecarga da profissão e existência 

de momentos de frustração, bem como críticas em relação à romantização da docência, fatores 

que tensionam a prática educacional e desafiam a saúde mental dos docentes. 

 Retomando a discussão a respeito dos depoimentos, recorremos a Freire (2011, p. 64-

65) que afirma que: 

 

[...] o professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente. Para isso, 

precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais se move 

menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as condições são de tal maneira 

perversas que nem se move. O desrespeito a este espaço é uma ofensa aos educandos, 

aos educadores e à prática pedagógica. 

 

De modo a discutir o assunto, apresenta-se um estudo realizado por Souza (2018), que 

permitiu constatar que o contexto laboral do docente apresenta vários aspectos com potencial 

patogênico que, quando associados à trajetória de vida do sujeito, facilitam o adoecimento. O 

autor evidenciou que vários fatores geradores de sofrimento e frustração no trabalho foram 

identificados, como a jornada de trabalho prolongada em função das inúmeras atividades que o 

docente assume, além do perfil de gestão.  

Outros aspectos identificados neste estudo são a precariedade de recursos e as condições 

físicas da escola, que também aparecem como limitadores do trabalho desses profissionais, 

levando-os a utilizarem seus recursos financeiros para prover condições mínimas trabalho, 

levando ao fato de que possibilidade de aulas inovadoras e desenvolvimento de projetos são 

limitados em função dessa carência. 

Seligmann-Silva (2011, p. 135), fala a respeito do desgaste causado pela profissão, 

afirmando que “[...] o desgaste é visualizado como um produto de uma correlação desigual de 

poderes impostos sobre o trabalho e o trabalhador, acionando forças que incidem no processo 

biopsicossocial saúde-doença [...]”. Assim sendo, o desgaste é a resposta ao que o profissional 
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está vivenciando em seu dia a dia. Obviamente, se torna mais desafiadora a atuação do professor 

quando sua saúde mental não está bem. No entanto, Freire (2011, p. 65) ainda aponta que: 

 

[...] a luta dos professores em defesa de seus direitos e sua dignidade deve ser 

entendida como um momento importante de sua prática docente, enquanto prática 
ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. 

O combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela mesma quanto 

dela faz parte o respeito que o professor deve ter à identidade do educando, à sua 

pessoa, a seu direito de ser. 

 

 O relato de uma professora a respeito da carga horária de trabalho também aponta que 

a necessidade do professor em trabalhar em duas ou, às vezes, três unidades escolares, gera uma 

sobrecarga no docente: 

 

Eu trabalhava 40 horas semanais no Rio, que eu também não tinha 

hora de planejamento, e trabalhava também à noite em Caxias, se bem 

que Caxias sabe... Ir pra Ruy era assim o meu alívio. Eu passava um 

dia tão estressante na outra escola, tão cansativo, tanto físico, quanto 

mentalmente, que ir pra Ruy era até um alívio, mas ainda assim o 

trabalho não era de excelência, não conseguia fazer um trabalho de 

excelência (Bruna/ER1). 
 

 Diante do exposto, é preciso que seja gerado em nós um inconformismo com essa 

realidade, para que pensemos estratégias para que a prática docente não se amolde ao padrão 

de aceitar uma vivência que adoece o professor. Freire (2011) diz que não podemos aceitar o 

discurso de “não há o que fazer”. Esse discurso acomodado não pode ter lugar em nossa mente, 

em nossas emoções e em nossa prática docente. 

 Retornando a fala da professora Rossana, após refletir a respeito das inúmeras 

dificuldades que ela vivencia, como docente – e que seus alunos também passam diariamente 

– ela questiona: 

 

[...] se isso vai ser um motor para nos paralisar ou se vai ser para 

seguir adiante... São essas coisas que me inquietam (Rossana/CE2). 

 

 Após os inúmeros temas discutidos nesta categoria, que estão influenciando a prática do 

professor, entende-se que é urgente que os gestores da educação construam espaços de escuta, 

de troca e de sensibilização, acolhendo os relatos dos docentes e promovendo possibilidades 

de cuidados direcionados a este profissional tão relevante para a sociedade: o professor. Um 

caminho seria a implantação da educação permanente (EP), por esta ser entendida como 
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“aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano das 

organizações e ao trabalho,” (BRASIL, 2009, p. 20).  

Diante do exposto, para finalizar esta categoria com certa leveza acerca de tantos 

impasses no exercício docente, especificamente quanto às questões voltadas para a saúde 

mental, propomos uma reflexão a partir de fragmentos do poema de Cora Coralina: “Exaltação 

de Aninha”. Que estas palavras possam nos inspirar a permanecer acreditando que é possível 

exercer esta profissão com menos sofrimento psíquico. 
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Exaltação de Aninha 

(O professor) 

Professor, “sois o sal da terra e a luz do mundo”.  

Sem vós tudo seria baço e a terra escura.  

Professor, faze de tua cadeira, a cátedra de um mestre.  

Se souberes elevar teu magistério, ele te elevará à magnificência.  

Tu és um jovem, sê, com o tempo e competência, um excelente mestre.  

 

Meu jovem Professor, quem mais ensina e quem mais aprende? 

O professor ou o aluno?  

De quem maior responsabilidade na classe, do professor ou do aluno?  

Professor, sê um mestre.  

Há uma diferença sutil entre este e aquele.  

Este leciona e vai prestes a outros afazeres.  

Aquele mestreia e ajuda seus discípulos.  

O professor tem uma tabela a que se apega.  

O mestre excede a qualquer tabela e é sempre mestre.  

Feliz é o professor que aprende ensinando (...) 

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 

 

(Cora Coralina, 2007) 
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4.2.2.2- Competências docentes: caminhos, possibilidades, dilemas, desafios e ausências (2ª 

categoria) 

  

 Na categoria anterior, discutimos a respeito das reflexões do professor sobre a sua 

prática. Nesta categoria serão apresentadas as competências dos docentes, apontando os 

caminhos, os dilemas e os desafios, assim como as ausências que se percebe nas práticas dos 

professores. Diante disso, tem-se por finalidade responder ao terceiro objetivo deste estudo 

que é descrever as competências dos professores que contribuem no processo ensino 

aprendizagem de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual.  

 De modo a traçar a discussão entre os resultados das entrevistas e o referencial teórico, 

fundamentaremos esta categoria com base nas dez competências para ensinar, de Philippe 

Perrenoud (2000). 

 Para apresentar os temas que surgiram a partir dos relatos dos professores, 

representando 22,26% das respostas, apresentam-se, de forma resumida, os tópicos que 

surgiram a partir da análise de conteúdo, nas unidades de significação, conforme esquema a 

seguir: 

 

Figura 14 – Representação dos temas da categoria 2 

 

Fonte: Esquema organizado pela autora 
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 Optou-se por separar esta categoria em duas áreas temáticas, a primeira apresentada 

de acordo com os resultados concernentes à análise de 8 (oito) competências que foram 

evidenciadas nos relatos, apontando caminhos e possibilidades. Já a segunda traçará a 

discussão da nona competência de acordo com Perrenoud, apresentando Os dilemas, desafios 

e ausências da profissão, mas abarcará contextos que aparecem também em outras 

competências, porque em alguns momentos elas se complementam. A décima competência será 

discutida na terceira categoria desta tese, porque aponta para uma proposta de intervenção no 

município pesquisado. 

 

I- Competências docentes: caminhos e possibilidades para o desenvolvimento do estudante 

jovem e adulto com DI 

  

 Nos relatos dos professores ficaram evidenciados alguns caminhos que possibilitam a 

perspectiva de esperança em relação ao desenvolvimento dos estudantes com DI. Nesta área 

temática serão discutidas oito competências que norteiam os relatos dos docentes, a saber: 

Organizar e dirigir situações de aprendizagem; Administrar a progressão das aprendizagens; 

Saber conceber dispositivos de diferenciação e ampliar espaços de aprendizagens; Envolver 

os alunos em suas aprendizagens; Trabalhar em Equipe; Participar da administração da 

escola; Informar e Envolver a família; (mau) Uso das novas tecnologias. Com o intuito de 

organizar os assuntos que permeiam esta área temática, apresenta-se a figura a seguir: 
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Figura 15 - Esquema da área temática: competências docentes, caminhos e possibilidades, 

com base em Perrenoud (2000) 

 

Fonte: Esquema organizado pela autora 

 

 A primeira competência a ser analisada, será Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem.  

 

  

 Alguns professores destacaram processos que eles construíram com o objetivo de 

organizar de maneira mais realista as atividades para os alunos com DI. Nas falas a seguir, 

apresenta-se como o professor propõe a organização de no ensino regular e a diferença para o 

professor da Classe Especial. 

 

Separava a turma em grupos, não necessariamente nesses 3 grupos, 

por exemplo, os que ainda não sabem ler nada, porque facilitava até 

o percurso dentro da sala. Eu oscilava, tinham atividades, 
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principalmente quando eu estava dando a atividade de português e de 

matemática que eu dava específico para cada grupo, mas em outras, 

eu juntava o grupo todo e trabalhava com todo mundo (Bruna/ER1). 

 

 A professora Rossana, da Classe Especial, iniciou uma proposta na qual, trabalhando a 

rotina, eles tinham um momento voltado para leitura e escrita; mas também iniciou um 

processo de experimentações dentro do espaço escolar, com outras possibilidades e outras 

habilidades e áreas de interesse dos alunos. A professora estabeleceu um treinamento e, no 

final do ano, praticamente todos os alunos estavam envolvidos em alguma tarefa. Na fala a 

seguir, fica evidente o procedimento que a professora utilizava: 

 

Eles foram passando por graus, onde no primeiro momento eu estava 

junto orientando, trabalhando com eles quais eram as tarefas, os 

protocolos. Até o trato, a forma de falar, a como lidar com todos os 

funcionários, com cada funcionário especificamente, trato com pais de 

outros alunos. E aí, conforme eles foram avançando, eu fui me 

distanciando (Rossana/CE2). 

 

 A professora Rossana/CE2, ao exemplificar como organizou a atividade com duas 

alunas, de aproximadamente 50 (cinquenta) anos, apresenta as estratégias que ela utilizou para 

aproveitar as habilidades que essas alunas já demonstravam no dia a dia, em casa: 

 

Mas ainda assim com as dificuldades, elas ficaram responsáveis pela 

pipoca na sexta feira. A pipoca eu consegui fazer, porque na sexta feira, 

nunca a nutricionista estava na escola, a gente conseguia(risos)... a 

gente dá um jeito...a gente dá um jeito. Então elas ficaram responsáveis 

pela pipoca, que era uma coisa rápida ali na lida no fogão, com quatro 

merendeiras em volta (Rossana/CE2). 
 

 Destaca-se a fala a seguir, da professora Raquel/ CE4, que estabelece a rotina como algo 

meramente repetitivo e, de certo modo, demonstra em seu relato uma certa infantilização, 

quando exemplifica a atividade de história como sendo algo que tenha que ter a mesma história, 

porque os alunos só interagem e participam daquilo que já lhes é conhecido. A fala apresentada, 

quando relacionada com a competência que discutimos neste ponto, propõe a seguinte 

indagação, direcionada à prática docente: o professor que atua com aluno com DI tem 

conseguido organizar as atividades e dirigir situações de aprendizagens? Ou vivemos apenas 

uma mera replicação de atividades que não contribuem para uma aprendizagem significativa? 

Assim, apresenta-se a fala: 

 



192 

 

Procuro assim na minha turma de Classe Especial, ter uma mesma 

rotina, porque eles gostam da rotina. A gente chega, lê uma história. O 

engraçado é que eles tem as preferências deles, eles gostam das 

mesmas histórias, mesmo que a gente mude uma vez ou outra pelo 

menos tem que ter uma história que eles gostam porque eles sabem o 

que vai acontecer, para eles poderem participar, interagir  

(Raquel/CE4). 

 

 Perrenoud (2000) afirma que cada aluno vivencia a aula de acordo com seu humor e 

disponibilidade, de acordo com aquilo que ouve e compreende, conforme seus recursos 

intelectuais, sua capacidade de atenção e concentração naquilo que o interessa e que faz sentido 

para ele, relacionando esses conteúdos com outros saberes e outras realidades que lhe são 

familiares ou que consegue imaginar. 

 Desse modo, é extremamente importante valorizar o que cada pessoa já traz consigo de 

conhecimentos e habilidades e, a partir das áreas de interesse de cada aluno, propor novas 

atividades que impulsionem este aluno a avançar no processo de aprendizagem. Perrenoud 

(2000) aponta que é importante trabalhar a partir das concepções dos alunos, dialogando com 

eles. É tarefa do professor encontrar o ponto de entrada em seu sistema cognitivo, incorporando 

novos conhecimentos às representações existentes e reorganizando-as, se necessário. 

 O autor supracitado aponta que a didática tropeça frequentemente na questão do sentido 

e da subjetividade do professor e do aprendiz – assim como também nas relações intersubjetivas 

que se constituem no tocante ao saber – mas não progride somente no registro cognitivo. 

 Encerramos esta competência trazendo uma frase de Perrenoud (2000, p. 37) que afirma 

que “a competência aqui visada passa pela arte de comunicar-se, seduzir, encorajar, mobilizar, 

envolvendo-se como pessoa”. 

 A segunda competência a ser discutida será a de Administrar a progressão das 

aprendizagens. 

 

 

 

  Nos relatos, evidenciaram-se algumas estratégias utilizadas pelos professores para 

promover a progressão das aprendizagens, como pode ser conferido a seguir: 
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A prática pedagógica é planejada com atividades pensadas para o 

processo de escolarização dos alunos (Beatriz/ER1). 

Levava os alunos que não sabiam ler, a ter essa troca com os outros, 

que já estavam mais avançados (Bruna/ER1). 

 

A gente conseguiu encaminhar muitos alunos que tinha os pais mais 

novos também, para seguir, alunos que tinham condições de seguir nos 

estudos no ensino regular, no ensino médio. O diretor me pediu para 

tentar elaborar uma proposta pra essa turma de Jovens e Adultos com 

DI. Foi formado um grupo com características mais parecidas, com 

uma aproximação um pouco maior com as competências de leitura e 

escrita, uma possibilidade de autonomia maior. A gente tá se 

modificando, se transformando o tempo todo, e eu acho que os alunos 

tem que ter direito a isso também (Rossana/CE2). 
 

A direção é um facilitador porque estamos sempre pedindo alguma 

coisa, e dentro das possibilidades, ela sempre tenta ajudar. A parceria 

entre os professores de diversas modalidades de ensino e a parceria 

do pessoal de apoio, das meninas da cozinha, também facilitam o 

nosso trabalho na hora de executar as tarefas com os alunos 

(Roberta/CE1). 
 

 Diante dos relatos, verifica-se que pensar atividades de acordo com o processo de 

escolarização do aluno, propor a interação entre os alunos – no sentido da troca – e promover 

projetos que visem a progressão dos alunos, acreditando que o estudante está em constante 

transformação, pode ser o caminho para o avanço na aprendizagem. Somado a estes fatores, a 

fala da professora Roberta/ CE1 aponta para a importância da organização da escola e do 

trabalho colaborativo entre os professores, a direção e os demais funcionários. 

 Perrenoud (2000, p. 41), ao referir-se à escola, afirma que não é possível programar as 

aprendizagens humanas da mesma forma que a produção de objetos industriais. Não só pela 

questão ética, mas devido à diversidade das pessoas e à sua autonomia – o que demonstra a 

importância de o ensino ser estratégico. É necessário que os professores “tomem os alunos 

onde se encontrem e os levem um pouco mais adiante”. 

 Dentro desta competência existem outras competências específicas. Uma delas é 

conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos. 

Para isso, é necessário compreender que os alunos não abordam as situações com os mesmos 

recursos e não encontram os mesmos obstáculos. Dessa forma, cabe ao professor administrar 

a heterogeneidade em meio a uma situação (PERRENOUD, 2000).  

 Outra competência específica dentro desta área é observar e avaliar os alunos em 

situações de aprendizagem, de acordo com uma abordagem formativa. Perrenoud (2000) 

afirma que para gerir a progressão das aprendizagens não se pode deixar de fazer balanços 
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periódicos do conhecimento do aluno. Ele aponta que a função de coletar dados com vistas a 

um balanço significa considerar tudo que pode auxiliar o aluno a aprender melhor, conforme 

se demonstra na figura a seguir: 

 

Figura 16 - Esquema de observação do docente, com vistas às atividades direcionadas aos 

alunos, de acordo com suas características, interesse e habilidades. Adaptado de acordo com 

Perrenoud (2000) 

 

            

 

Fonte: Esquema organizado pela autora, de acordo com Perrenoud (2000) 

 

 

 Perrenoud (2000, p. 51) tece um questionamento ao falar de uma outra competência 

específica que é fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão. 

O autor diz que a cada dia uma decisão precisaria ser tomada a respeito de cada aluno, 

respondendo à pergunta: “em que grupo, graças a quais atividades e qual atendimento, ele 

teria mais chance de progredir?”. Daí a importância de se propor atividades personalizadas, 

motivo pelo qual o autor aponta que a progressão dos alunos exige competências em 

engenharia do ensino-aprendizagem, da avaliação e do atendimento personalizado, conforme 

a figura a seguir: 
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Figura 17- Esquema representando a progressão da aprendizagem dos alunos, de forma 

personalizada, de acordo com Perrenoud (2000) 

 

Fonte: Esquema organizado pela autora, de acordo com Perrenoud (2000) 

 

 Assim sendo, pensando nos obstáculos que os alunos com deficiência geralmente 

apresentam, as estratégias construídas com vistas à progressão das aprendizagens podem 

favorecer o avanço do aluno – principalmente no caso de estudante jovem e adulto com DI, 

uma vez que este vive ou precisa viver a vida adulta e não replicar um comportamento e 

atividades de criança. 

 A terceira competência apresenta-se como Saber conceber dispositivos de 

diferenciação e ampliar os espaços de aprendizagens. 

 

 

  

 Perrenoud (2000) coloca como terceira competência conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação. Optou-se por incluir a competência de saber ampliar os espaços 

de aprendizagens, pois ficou evidente, nos relatos, que quanto mais o professor utiliza outros 

recursos fora da sala de aula, mais a aprendizagem é ampliada – pois não vivemos apenas dentro 

de paredes, e se vivemos limitamos o aprendizado, as experiências e as vivências. Mas quando 

rompemos as barreiras das salas, das paredes e até do espaço “meramente” escolar, o progresso 

das aprendizagens acontece naturalmente, conforme se revela nos relatos a seguir: 
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Porque às vezes é uma pessoa que tá muito restrita ao convívio com a 

família apenas, ou com uma outra pessoa deficiente também dentro da 

escola e não tem esse espaço também ampliado. Eles falaram alguns 

nomes de mulheres que eles conseguiram falar e tal e aí eu falei então 

olha só a gente agora vai sair, até pra ter esse trabalho de tirar os 

alunos de dentro da sala, de mostrar para a escola. Depois pedi para 

uma aluna especifica devolver, ela viu onde a gente tinha pego e eu 

pedi para ela devolver o livro de pontos naquela mesa, que não podia 

deixar cair, não podia entregar na mão de ninguém tinha que colocar 

especificamente naqueles mesa. Então era avaliar a capacidade de 

atender um comando daquela aluna [...]. Então ela foi direitinho, 

chegou lá, bateu na porta, pediu licença, entrou na sala dos 

professores, colocou e ficou se sentindo assim super útil. Ela voltou pra 

sala, assim... toda feliz. Se sentindo super útil!! Porque ela fez. E ela 

seguiu o comando exatamente como eu falei para ela (Regina/CE3). 

 

Eu sempre levava o aluno da classe especial, via qual era a melhor 

turma do ensino regular, qual turma que ele ia se dá melhor, que ia 

colher melhor, que as atividades eram mais próprias para a idade deles 

[...] A gente também começou a fazer experimentações dentro do 

espaço escolar” [...] a proposta era que depois de um tempo eles 

fossem inseridos numa escola da rede como contratados, mais perto de 

casa, mas não necessitassem de transporte. Ou mesmo ter a segurança 

de ir a pé pro seu local de trabalho e de bicicleta, enfim [...]. Isso é o 

tempo todo negado a eles. Quem não consegue de cara o transporte 

escolar do município, paga um transporte escolar particular, não deixa 

o filho ir de ônibus. Então essa experiência a gente também queria 

avançar com eles esse ano, e veio a pandemia, infelizmente não rolou. 

Para além disso, a gente tinha um encontro semanal com todas as 

turmas do ensino regular, que a gente não tinha a sala de leitura, 

professor de sala de leitura. E a minha sala de aula a gente estava 

desenvolvendo um projeto de salas ambiente [...]. Então tinha uma sala 

do corpo em movimento, tinha uma sala de ciências, informática e 

multimídias. Uma sala de matemática, e a minha sala era de linguagem 

e boa parte do acervo da escola de literatura ficou nessa sala. [...] 

Então pra aproximar eles do ensino regular por que eles sempre 

tiveram essa resistência até porque embora a gente construa práticas 

diárias de combate ao bullying, intolerância e tal. Sempre tem aquela 

criança que vai provocar, que vai zombar...então a gente fazia o 

encontro que era toda segunda feira, era leituras de segunda. Eu 

recebia atendimentos de 40 minutos, que eu recebia na minha sala com 

eles, as turmas do ensino regular, onde a gente fazia uma contação de 

história e fazia uma atividade. Desde a educação infantil até o quinto 

ano (Rossana/CE2). 

 

Visitas nos comércios, estamos sempre vendo como eles trabalham 

como é a dinâmica de trabalho. Acolhimento das gerências e 

administradores dos comércios, e relatos de trabalhadores, 

especialmente um relato de um jovem com Down, sobre as atividades 

laborais na empresa. A ideia de valorização da pessoa com DI 
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atuando nos espaços laborais, a partir das vivências e visitações ao 

comércio local. Várias oficinas práticas, aí mudando só o comércio e 

sempre muito bem acolhidos. Sempre fomos muito bem acolhidos 

pelos vários ambientes (Rafaela/CE1). 

 

Atividades como feiras, eram coisas que eles gostavam muito de 

participar, e tinha a ver com o que eles poderiam fazer fora da escola 

também (Bruna/ER1). 

 

Essas meninas que já são mais resistentes, que tem quase 50 anos, eu 

queria fazer com elas um trabalho na cozinha porque elas são muito 

amigas das merendeiras antigas na escola também, que 

acompanharam o crescimento delas lá. Então seria uma área que elas 

já teriam uma certa tranquilidade porque elas já conhecem. Então eu 

pensei no pré-preparo dos alimentos, lavar os alimentos, higienizar, 

porque elas estão acostumadas a fazer isso com saladas. E a gente 

conseguiu inserir os alunos em atividades específicas dentro da área 

de interesse que eles demonstraram, das possibilidades da gente atuar 

dentro da escola. No início foi difícil, mas com o processo, agora elas 

estão completamente adaptadas” (Rossana/CE2). 

 

Não adianta a gente ficar aqui tentando alfabetizar o aluno que não 

tem capacidade de alfabetização, é preciso pensar o que é possível 

para eles. (Regina/CE3).  

 

Tem alguns que escrevem, eles gostam de fazer atividades escrita 

também, mas tem uns que são só jogos, tem uns que é jogos de encaixe, 

tem uns que gostam de brincar, uns que gostam de conversar. E eu 

fico pensando o que propor para cada um. Realmente cada um é uma 

atividade diferente, a gente precisa estar sempre lendo (Raquel/CE). 

 

 Diante dos relatos, verifica-se que as professoras proporcionaram atividades fora da sala 

de aula, promovendo novas possibilidades de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e 

ampliação do espaço de aprendizagem. Perrenoud (2000) afirma que para que o aluno progrida 

é necessário colocá-lo, com bastante frequência, em uma situação de aprendizagem “ótima” 

para ele. Não adianta somente que ela tenha sentido, mas precisa envolvê-lo e mobilizá-lo, 

assim como solicitá-lo em sua zona de desenvolvimento proximal23. 

 Perrenoud (2000) diz que a organização do trabalho e dos dispositivos didáticos deve 

proporcionar a cada um dos alunos uma situação ótima. Saber conceber com que tais 

dispositivos evoluam é uma competência com a qual somente os professores que constroem 

 
23Se referindo aos alunos Vygotsky (1984, p. 97) explica a respeito da Zona de Desenvolvimento Proximal: “A 

Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 

processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão, presentemente, em estado embrionário". 
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diariamente, progressivamente, acreditando que o fracasso escolar não é uma fatalidade e que 

todos, sem exceção, podem aprender. Perrenoud traz em sua obra, citando Claparède, 

apontamentos sobre a terceira competência, que este autor chamava, no início do século, de 

educação sob medida. 

  Embora Perrenoud afirme que isso parece ser fora do alcance, ao relatar em seus 

escritos a respeito de como fornecer apoio integrado e trabalhar com alunos portadores de 

grandes dificuldades, ele apresenta uma lista de competências, representações, atitudes e 

saberes, feita após ele ter analisado a cultura do profissional experiente. Nesta lista aparece a 

competência de saber construir situações didáticas sob medida (mais a partir do aluno do que 

do programa). 

 Neste contexto, os relatos dos professores também evidenciaram algumas ações dos 

professores no sentido de propor situações didáticas sob medida, visando o avanço do aluno, de 

acordo com o que era possível para ele. No entanto, observa-se, em alguns relatos, o movimento 

do professor com ações personalizadas e, em outros, com ações mais coletivas, de trabalho 

mútuo. De qualquer forma, é importante que o professor tenha a competência específica de 

administrar a heterogeneidade da turma.  

 Neste tópico, o autor fala a respeito da pedagogia diferenciada e afirma que esta prática 

se estrutura na criação de dispositivos múltiplos e não apenas com base na intervenção do 

professor. Além disso, ele traça algumas estratégias, como trabalho por plano semanal, tarefas 

autocorretivas, emprego de softwares interativos e espaços com oficinas que levem o aluno a 

circular nesses espaços. Para isso, é preciso ter uma certa inventividade didática e 

organizacional, baseada em um pensamento arquitetônico e sistêmico. 

 Um relato específico traz uma crítica em relação ao combate à Classe Especial: 

 

Não sei qual a percepção que as pessoas têm da legislação, mas é uma 

caça às classes especiais como se elas não pudessem mais existir. Na 

verdade, eu penso que a perspectiva da educação especial, da 

educação inclusiva é fazer com que o cara independente das suas 

condições, limitações e potencialidades, ele seja bem atendido no lugar 

que é o melhor pra ele. Então, às vezes o melhor pra ele é a classe 

especial, inegavelmente (Rossana/CE2). 

 

 Para a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), a perspectiva é que a educação 

especial trabalhe de forma inclusiva, promovendo assim a transição dos alunos que ainda estão 

na Classe Especial para o ensino regular. No entanto, devido à complexidade de alguns casos, 

é necessário que isso seja, de fato, um processo, e não meramente o ato de tirar da classe especial 
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e colocar no ensino regular, principalmente quando ainda temos realidades de professores que 

apresentam dificuldades em lidar com alunos com determinadas deficiências, no ensino regular. 

Os relatos da professora Rossana/CE2 demonstram compromisso em sua atuação junto a cada 

aluno que vem acompanhando. Sua fala apresenta riqueza de detalhes e competências 

específicas para fazer, de forma progressiva, a inclusão dos alunos no ensino comum.  

 Finalizamos as discussões traçadas neste tópico com um pensamento de Perrenoud, que 

resume bem a importância do desenvolvimento de competências no professor, compreendendo 

que não basta replicar somente métodos, visto que “no ponto em que estão a pesquisa e a 

inovação, as competências requeridas dos professores irão levá-los mais a contribuir para o 

esforço de desenvolvimento do que a aplicar modelos testados e aprovados” (PERRENOUD, 

2000  p. 58). 

 A próxima competência a ser discutida é Envolver os alunos em suas aprendizagens. 

 

 

  

 Os relatos contidos nas entrevistas demonstraram algumas iniciativas e algumas ações 

mais concretas de envolvimento do aluno nas atividades, como se evidencia nas falas a seguir: 

 

Eu delego responsabilidades na rotina da aula e envolvo os alunos em 

diferentes atividades (Roberta/CE1). 

 

Levo o aluno a sentir-se incluído na turma (Bianca/ER4). 

A minha prática é direcionada para uma escola inclusiva, uma 

educação global livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as 

diferenças. Penso inclusão como oportunidades iguais de acesso aos 

meios que se fizerem necessários para os alunos com necessidades 

educacionais especiais (Rita/CE2). 

 

A prática docente que favoreça ao desenvolvimento pleno das 

habilidades físicas, motoras, cognitivas e de construção de caráter 

(Rita/CE2). 

 

Eu propus para eles um trabalho no dia da mulher, nós montamos um 

cartaz, e foi um trabalho muito bacana, o produto final foi um grande 

cartaz. Eu chamei todos os alunos, conversei com eles sobre o dia da 

mulher que é um dia de luta e tal... Enfim ... Tive uma conversa dentro 

da capacidade deles de me entenderem, mas não foi aquela coisa de: 

"A mulher é mulher maravilha!" Vamos pensar aqui, vocês veem muitas 

   

Envolver os 
alunos em 

suas 
aprendizagens 
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mulheres dentro da escola? Vocês veem poucas mulheres?  Eles 

responderam: "Tem muitas mulheres! Falei: "A gente vai sair, vocês 

vão conversar com as mulheres que a gente encontrar”, (expliquei que 

elas estavam ali como trabalhadoras). Após a conversa com as 

mulheres, voltamos pra sala, eu fiz um trabalho artístico também eles 

pintaram, nós recortamos umas flores. Eles pintaram, eles pintaram 

umas flores, e a gente colou o nome de todas as mulheres da escola 

nessas flores e montamos, eles montaram um cartaz grande sobre o dia 

da mulher. Quando acabou eu pedi pra eles irem, entreguei o cartaz na 

mão deles, e falei, agora a gente vai ter que procurar um lugar na 

escola pra gente colocar. Eles quiseram colocar na entrada da escola 

porque era pra todo mundo ver. Eles ficaram super felizes com o cartaz. 

Perguntei à dirigente de turno, onde podia ficar? Aí ela falou tem que 

perguntar a diretora por que acho que aqui poderia ser um lugar... Aí 

eu tive que segurar essa aluna... Porque a diretora estava na reunião 

de pais, ela queria entrar na sala porque ela queria perguntar a 

diretora. Porque ela queria prender o papel, aí eu segurei ela, "a gente 

tem que aguardar ela tá em reunião, vamos esperar" aí ficamos ali 

aguardando quando a diretora saiu da sala, aí eu pedi pra ela falar, ai 

ela falou: "o papel, o papel, na parede o papel". Aí a diretora falou um 

lugar que a gente pudesse fazer, aí um outro aluno que tem Síndrome 

de Down, mas que é muito desenvolto, sabe? Ele é bem... ele foi lá me 

ajudou a prender. Então foi um trabalho que eles desenvolveram tudo, 

do início até o final e foi bem legal, eu achei que foi uma experiência 

muito bacana (Regina/CE3). 

 

 A professora Rossana/CE2, em sua entrevista, relatou que a escola estava 

desenvolvendo um projeto de salas ambiente, havendo então a sala do corpo em movimento, a 

sala de ciências, a de informática e multimídias e a de matemática. Como a escola não tinha 

sala de leitura, ela propôs então que a sala dela se tornasse a sala de linguagem, a partir do que 

boa parte do acervo de literatura da escola passou a ficar nessa sala. Então, para que seus alunos, 

que eram da Classe Especial, se aproximassem dos alunos do ensino regular – e até para 

combater práticas de bullying e intolerância, no sentido de alcançar a inclusão – ela os envolveu 

no processo, conforme o relato que se segue: 

 

Aí tinha os alunos que eram responsáveis por ir buscar a turma, como 

que tinha que trazer a turma formada, acomodar na sala, separar o 

material, distribuir material, orientar, acompanhar no banheiro, eles 

tinham toda uma dinâmica, eles tinham que planejar uma atividade 

propostas por eles pra fazer com a turma. Eles selecionaram os livros 

da semana, que a gente separava por faixa etária não era o mesmo 

livro que era apontado para todas as turmas, eu lia ao longo da 

semana com eles esses livros pra cada turma e eles tinham que propor 

atividade dentro da faixa etária. Em alguns momentos eles tinham que 

realizar ...ser o professor naquele momento com a turma. E eles se 

sentiam o máximo nessa hora. Toda sexta-feira a gente tinha um cine 
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debate, que eles também digitavam e imprimiam os ingressos do 

cinema, selecionavam o filme, preparavam o espaço. E aí tinha a 

exibição do filme e depois tinha o debate. Aí cada semana eram duas 

sessões de cinema, porque não dava pra gente atender todo mundo, e 

a gente ficava o mês inteiro para atender todas as turmas da escola. 

E as crianças adoravam, já passavam por eles e perguntavam, quando 

é que vai ser o nosso dia? Queriam os ingressos, porque eles faziam 

os ingressos com a capa do filme, tudo direitinho pra distribuir. Tinha 

o aluno que ficava na porta recolhendo os ingressos. A organização 

do espaço era feita por eles (Rossana/CE2). 

 

Tinham muitos momentos de bate papo, e as atividades que a própria 

escola, que vinham da própria escola, não do micro, mas do macro. E 

esses debates promove o envolvimento dos alunos (Bruna/ER1). 

 

Eu percebo o envolvimento dos alunos, quando percebo a disposição e 

o encorajamento da turma, comprometimento da turma com as tarefas 

(Roberta/CE1). 

 

A colaboração da turma do ensino regular, acolhe a permanência dos 

alunos com DI em sala, isso é muito importante (Beatriz/ER3). 
 

 Após organizar um cronograma e propor um treinamento personalizado juntos aos alunos, 

a professora Rossana, relata:  

 

[...] no final do ano eu estava praticamente com todos os alunos 

envolvidos com tarefas e atividades específicas para cada um 

(Rossana/CE2).   

 

 De entre as falas anteriores, destaca-se especificamente a fala da professora Raquel/ 

CE4. Como já analisado em outros relatos da referida docente, seus apontamentos demonstram 

aspectos contrários ao que se espera de uma prática inclusiva, de direitos iguais para todo 

cidadão, fora da realidade esperada na atuação com jovens e adultos com DI, conforme verifica-

se no relato: 

 

A gente trabalha muito com música, eles gostam muito de música, 

gostam de dançar, eles gostam  muito de conversar sobre assuntos de 

todo tipo, eles tem as mesmas vontades que a gente, falam sobre a 

família, sobre passeios, eles gostam das mesmas coisas que a gente, 

embora eles tenham objetivos diferentes (Raquel/CE4). 

 

 Ainda analisando a fala da professora supracitada, verifica-se que o problema não é gostar 

de música, de dançar e nem de conversar, pois isso parece normal, dentro da condição humana. 
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A questão que “grita” na análise desse discurso, aparece quando ela aponta que “eles têm as 

mesmas vontades que a gente” ou “eles gostam das mesmas coisas que a gente, embora tenham 

objetivos diferentes”.  As colocações parecem trazer, em primeiro lugar, uma separação entre 

eles – pessoas com deficiência – e nós, expressão que representaria as “pessoas normais”. Em 

segundo lugar, ela aponta que eles possuem objetivos diferentes dos nossos, quando na verdade, 

todo ser humano tem objetivos específicos, mesmo que tenham interesses comuns. 

 Neste sentido, Perrenoud (2000), ao falar da competência do professor em envolver os 

alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, aponta para quatro competências específicas:  

 

► suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho 

escolar e desenvolver no aluno a capacidade de autoavaliação; 

►instituir e fazer funcionar um conselho de alunos (conselho de classe ou de escola) e 

negociar com eles diversos tipos de regras de contratos; 

► oferecer atividades opcionais de formação, à la carte; 

► favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. 

 

 Neste contexto, é de suma importância que o professor invista em um projeto pessoal do 

aluno, que promova o envolvimento entre eles, que analise as atividades que estão sendo 

propostas – conferindo se realmente estão de acordo com a realidade de um aluno jovem ou 

adulto – e que busque ouvi-los, compreendendo o que tem funcionado, ou não, para cada aluno. 

Como afirma Perrenoud (2000, p. 77) é legítimo incitar um aluno a se interrogar, a fazer 

projetos, realizá-los e avaliá-los, com a condição de se lembrar de que este é um longo caminho. 

Ele aponta ainda que a competência de favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno 

requer do professor “conhecimentos didáticos, mas também uma grande capacidade de 

comunicação, de empatia, de respeito à identidade do outro”. 

 Chegamos na quinta competência: Trabalhar em equipe. 

 

 

 

 

 Os relatos a seguir retratam um pouco do trabalho realizado pelas professoras, a partir do 

trabalho em equipe: 

   
Trabalhar em 

Equipe 
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Há um trabalho colaborativo entre o AEE e o ensino regular, mas 

geralmente as iniciativas em buscar de novas estratégias partem da 

professora do AEE (Ana/AEE). 

 

O trabalho colaborativo entre o ensino regular e a Sala de Recursos é 

um trabalho de troca tanto de informações sobre os alunos como de 

ideias para as aulas (Bianca/ER4). 

 

Eu falei com o professor de ciências que, o meu objetivo é que a gente 

faça junto a oficina do plantio, para que os alunos tenham essa 

interação social [...]. Cabe à gente tentar quebrar esse isolamento. Por 

que é muito possível (Regina/CE3). 

 

 Ao relatar sobre o uso do livro de ponto da escola como recurso para desenvolver a sua 

aula sobre um tema específico, a professora Regina/CE3 relata como ela procedeu na devolução 

do livro, apontando ainda outras parcerias com outros profissionais, na sua atuação como 

professora: 

 

Pedi, que a menina que me auxilia, que fica lá comigo (São muitos 

alunos e ela fica comigo dando suporte). Pedi para ela ir junto. Eu 

fiquei com o restante da turma eu falei para ela:   "Não pega! Se cair 

pede pra ela pegar! Só vai observando para ver se ela vai colocar no 

lugar certo para manter o cuidado pro livro de ponto ser devolvido 

intacto né, mas que ela faça esse caminho. Conversando com a 

professora P1 de educação especial, ela me falou que era exatamente 

o caminho que eles gostariam de construir (se referindo ao caminho da 

interação social, atividades entre a classe especial e ensino regular), 

mas que ainda não tinham tido a possibilidade. Aí a gente começou a 

traçar algumas coisas dentro dessa proposta, mas que infelizmente não 

puderam ser colocadas em prática, né? Porque teve que parar tudo (Se 

referindo a pandemia) (Regina/CE3). 

 

 Nos relatos das professoras Carla/PI/EE4 e Claudia/PI/EE3, fica evidenciada uma 

prática de apoio e suporte aos professores do ensino regular e Classe Especial: 

 

Auxilio também de modo colaborativo com o corpo docente e a equipe 

pedagógica das unidades escolares a pensar estratégias de 

aprendizagem para gerar a participação, aprendizagem e 

permanência desses estudantes pertencentes ao público-alvo da 

educação especial. Também auxilio na elaboração, avaliação e 

implementação dos PEIs (Planejamento Educacional 

Individualizado) para que os estudantes possam ter acesso a um 

currículo que vá ao encontro de suas demandas diversas. Auxilio na 

elaboração do protocolo da rede de ensino, denominado como: 

Avaliação Inicial, que objetiva realizar estudo de caso para a 

matrícula de estudantes que possuem indicativos de deficiência na 
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sala de recursos, mas que ainda não possuem laudo médico (Carla/ 

PI/EE4). 

 

Minha prática docente não é diretamente com os estudantes na 

execução das atividades pedagógicas, mas de apoio e suporte aos 

docentes que atuam com estudantes público-alvo da educação especial. 

A boa relação que tenho com os profissionais que atuam com os 

estudantes jovens com DI facilita meu trabalho como PI 

(Claudia/PI/EE3). 

 

 Retomando o projeto desenvolvido pela professora Rossana, verifica-se a importância 

do trabalho colaborativo na execução de certas atividades, como demonstra a fala que se segue: 

 

Eles foram ficando sob a supervisão do responsável daquela área. Na 

educação infantil, a professora de educação infantil, na secretaria o 

auxiliar administrativo. Boa parte das merendeiras acompanhou as 

alunas, elas têm uma relação muito próxima (Rossana/CE2).  
 

 A professora Rossana/CE2 também aponta a sua disponibilidade em dar suporte aos 

professores novos, de acordo com a sua vivência e experiência, e relata a necessidade de se 

pensar as características da turma e do professor: 

 

E também por trabalhar com alfabetização por muitos anos, muitos 

professores novos sempre se aproximaram de mim pedindo ajuda. Eu 

sempre me coloquei à disposição, e eu ia para sala junto pra dar aula, 

pra ensinar como é que faz o cara que entrou agora. [...]  Lá na escola, 

a gente faz as coisas muito assim pensando nessas questões todas, por 

exemplo: quem é a melhor pessoa pra cada turma, em que período. 

Então a gente avalia caso por caso, e tem outros alunos com 

deficiência na turma também (Rossana/CE2). 

 

 Algo que fica muito marcado nos relatos da professora Rossana é o vínculo com a escola, 

as relações que se constroem nesta escola e o trabalho compartilhado na equipe, conforme 

aparece neste trecho: 

 

Lá na escola, eu tenho muitos facilitadores, a gente trabalha muito 

integrado, e a gente se constitui como rede de apoio uns dos outros. 

Se eu penso em alguma coisa, e eu listo lá, tem essas e essas 

dificuldades para realizar, eu sei que eu tenho 4, 5 colegas que vão 

sentar comigo pra me ajudar nas soluções para aquilo ali, e a gente 

vai fazer. E aquilo não é mais meu, aquilo é de todos, aquilo é da 

escola. Eu acho que o ser humano é o facilitador. Poder contar com o 

outro, ter uma escola forte, ter relações fortes dentro da escola. Ter 
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pessoas cada vez mais ligadas aquela história. Eu fico apavorada 

quando alguém diz que vai sair porque é longe. Eu dou carona, eu 

faço de tudo pra pessoa ficar, quando a pessoa é boa. Porque eu acho 

que é isso, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente tem um 

coletivo forte, apesar das diferenças. Porque não somos iguais, somos 

muito diferentes, pensamos muitas coisas diferentes, mas temos um 

objetivo em comum. E a gente na batalha, a gente é incansável, pra 

fazer qualquer coisa: evento ou qualquer outra coisa, o que a gente se 

propõe, se a gente botou no papel que vai fazer, você pode contar que 

a gente vai. Vai ter dia que eu não vou estar bem e que eu vou embora, 

e que vai ter alguém que vai me dar o suporte. A minha turma nunca 

vai ficar desassistida (Rossana/CE2). 

 

 A professora Bárbara apresenta a sua angústia diante das dificuldades com seus alunos, 

apontando os questionamentos que ela procura fazer aos colegas da escola, com o objetivo de 

trocar experiências e aprender novos caminhos: 

 

Eu fico doida, é loucura total! E sempre estou trocando com os 

colegas, pedindo a eles estratégias: como que eu faço? O que eu faço 

com esse ou com aquele? Como é que consigo fazer isso sem pirar? É 

o que a gente pode fazer, é pensar no que a gente está fazendo e trocar 

com o colega. Mas aí você não consegue ver o que você acha que tem 

que ver, aí vem uma outra pessoa de fora, aí fala: "Não, é assim 

mesmo! Você tranquiliza o seu coração, vai devagar”. Não adianta 

tomar só pra si o fracasso e até a vitória do aluno também. Aqui em 

Caxias a gente pode contar com pessoas muito solidárias, as 

Orientadoras Pedagógicas  e as Orientadoras Educacionais são 

muito legais, muito solidárias,  tem uma menina que trabalha só de 

manhã e à tarde, ela é PI de educação especial (se referindo a 

professora Carla/PI/EE4), ela é muito solícita, ela me ajudou 

horrores com a menina que é disléxica, mas a noite ela não está 

presente. Às vezes eu consigo tirar uma duvidazinha no Whatsapp, 

mas não é o horário do trabalho dela, o trabalho dela é durante dia 

(Bárbara/ER4). 

  

 Perrenoud (2000, p. 81) aponta que “trabalhar em equipe é, portanto, uma questão de 

competências e pressupõe igualmente a convicção de que a cooperação é um valor 

profissional”. O autor descreve cinco competências específicas dentro desta área: 
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Figura 18 - Competências específicas, dentro da área: trabalhar em equipe, segundo 

Perrenoud (2000) 

 
Fonte: Esquema construído pela autora, baseado nos estudos de Perrenoud (2000) 

 

 Destaca-se a competência específica de elaborar um projeto em equipe, representações 

comuns, uma vez que é de grande importância que toda escola esteja envolvida com este 

processo de inclusão dos estudantes com deficiência. Perrenoud (2000) diz que a cooperação 

nem sempre está ligada a um projeto comum. Desse modo, mesmo quando o professor segue 

um caminho específico, focando na sua própria turma ou em um aluno, é de seu interesse 

construir alianças, arranjos e colaborações pontuais. Para o autor, saber cooperar ultrapassa o 

mero trabalho de equipe. Ele define equipe como um grupo reunido em torno de um projeto 

comum, distinguindo esse projeto em dois tipos: 

 

► os projetos que se organizam em torno de uma atividade pedagógica precisa, como, 

por exemplo, a montagem de um evento, de um espetáculo ou a criação de oficinas 

abertas. A cooperação então se inicia na criação do projeto e se encerra quando este é 

concluído; 

► os projetos cujo o desafio é a própria cooperação e que não têm prazos específicos, 

se assemelhando mais a um modo de vida e de trabalho do que a um desvio para 

alcançar um objetivo específico. 

 

 Diante dos relatos, com base nos estudos de Perrenoud, verifica-se a necessidade do 

trabalho cooperativo dentro das equipes, de modo a favorecer o desenvolvimento de projetos, 

o compartilhamento das ações e as trocas entre os professores, promovendo avanços em suas 

práticas, com vistas a garantir o processo de inclusão e a progressão da aprendizagem do aluno. 

 A sexta competência é Participar da administração da escola. 

 

  

 Trabalhar em Equipe 

 

Elaborar um projeto 
em equipe, 

representações 
comuns 

 
Dirigir um grupo de 
trabalho, conduzir 

reuniões 
 

Formar e 
 renovar uma equipe 

pedagógica 
 

Confrontar e analisar 
situações complexas, 
práticas e problemas 

profissionais 
 
Administrar crises 

 ou conflitos 
interpessoais 
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 Nesta competência, especificamente, somente duas professoras apontaram a sua 

participação na administração da unidade escolar: 

 

Atuo nas questões burocráticas junto à direção e orientadores 

(educacionais e pedagógicos) (Claudia/PI/EE3). 

 

Então eu nunca estive fechada em qualquer sala, eu sempre achei que 

a escola era de todo mundo. Por isso, eu sempre acompanhei muito 

de perto a rotina e as demandas da escola e dos professores. Sempre 

procuro agir com o que é melhor pra escola. Eu sempre falo com o 

diretor: “Você vai me colocar aonde eu possa contribuir mais”.  

Então nesse momento era esse o lugar. Então eu acho que é isso, a 

gente vai se construindo junto com aquela dinâmica, a dinâmica da 

escola, dos alunos, e das famílias (Rossana/CE2). 

 

 Além da participação na administração da escola, a professora Rossana relata o processo 

de construção da Cooperativa de produção de alimentos agroecológicos, uma cooperativa 

construída com os alunos e chamada “Capim”. Nesse movimento, a referida professora ficou 

como vice-presidente da cooperativa, conforme consta no seu relato: 

 

Eu fui vice-presidente, por um período, da Cooperativa 

(Rossana/CE2). 

 

 Perrenoud (2000), ao descrever esta competência, defende que os professores não são 

os únicos da educação que precisam construir novas competências, mas também a equipe 

administrativa, assim como todos os ofícios da educação, está envolvida e exige novas 

competências em matéria de administração da escola, como saber delegar, pedir contas, 

conduzir, negociar projetos, fazer e interpretar balanços, propor sem impor e dirigir sem privar. 

Para isso, é necessário que o professor, como os demais profissionais da educação, saia da sala 

de aula, interessando-se pela comunidade educativa em seu conjunto. 

 De modo a demonstrar a importância dessa participação na área administrativa da 

escola, apresenta-se, a seguir, um quadro de competências específicas, com base nos estudos 

de Perrenoud (2000): 

   
Participar da 

administração 
da escola 
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Quadro 20 - Competências específicas para administração escolar, de acordo  

com Perrenoud (2000) 
Competências específicas Descrição 

Elaborar, negociar um projeto da 

instituição  

Decidir coletivamente é assumir também os erros de uma 

estratégia. Para que um projeto na instituição seja elaborado, 
é importante um conjunto de outras competências: de 

comunicação, de negociação, de resolução de conflitos, de 

planejamento flexível, de integração simbólica.  

Administrar os recursos da escola Investir recursos compromete a responsabilidade individual e 
coletiva dos professores da mesma forma que manifestar 

valores e defender ideias pedagógicas. Assim, administrar 

recursos da escola é fazer escolhas, é tomar decisões 
coletivamente, preservando uma certa equidade na repartição 

dos recursos. 

Coordenar, dirigir uma escola com 

todos os seus parceiros  

Uma instituição reagrupa, em geral, professores diversos, 

conforme a sua formação e seu nível de qualificação. Por isso, 
considera-se recursos preciosos a capacidade de escuta, de 

negociação, de planejamento, de condução do debate. O 

termo “coordenar” revela uma tarefa de organização, de 
construção de uma identidade coletiva ou para o 

reconhecimento recíproco do trabalho e das competências de 

todos. 

Organizar e evoluir, no âmbito da 
escola, a participação dos alunos 

Perrenoud vai justificar a participação dos alunos a partir de 
dois pontos de vista: 

- O exercício de um direito do ser humano de participação nas 

decisões que lhe dizem respeito; 
- E é uma forma de, a partir da prática, educar para a 

cidadania. 
Fonte: Organizado pela autora, de acordo com Perrenoud 

 

 Diante do exposto, percebe-se que a competência voltada para a participação dos 

docentes na administração da escola está muito aquém, tendo em vista a análise de conteúdo 

dos relatos apresentados. Evidencia-se, assim, a necessidade dos professores ocuparem espaços 

para além da sala de aula, cabendo à equipe administrativa proporcionar, de igual modo, a 

participação dos profissionais da educação, dando-lhes a oportunidade de contribuir na gestão 

da escola. 

 A sétima competência trata da temática de Informar e envolver a família. 

 

 

 

  Os professores relataram a importância de envolver a família, visando o suporte deles 

para a progressão dos alunos, conforme apresenta nas falas a seguir: 

   
Informar e 
envolver a 

família 
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Sensibilização e conscientização dos responsáveis. A parceria com as 

famílias é um facilitador para o nosso trabalho. O debate e troca de 

vivência com os responsáveis é muito importante (Ana/AEE1). 

 

Debate e troca de vivência com os responsáveis. Discussão de casos de 

vivências bem sucedidos, como meio de informação e debate entre os 

responsáveis. Discussão sobre os medos, dúvidas e preocupações dos 

pais. Contar com a família para dar continuidade em casa em relação 

ao que é desenvolvido na escola. Trabalhar com os responsáveis a 

respeito da autonomia e independência dos filhos (capaz de querer, 

escolher e realizar). Participação dos alunos em atividades externas 

com vistas ao mercado de trabalho (Roberta/CE1). 

 

Interajo com os familiares dos alunos ao realizar entrevistas e tratar 

de questões relacionadas ao processo educacional dos estudantes. 

Liberdade para dialogar com as famílias é um facilitador no nosso 

trabalho (Claudia/PI/EE3). 

 

Nós somos pedagogos, eu sempre converso com a família, às vezes eles 

acham que só colocar na Classe Especial é o suficiente, mas não é 

(Carla/PI/EE4). 

 

 A professora Rossana faz um relato da participação dos responsáveis em outros espaços, 

a partir de projetos desenvolvidos pela própria escola, com vistas a envolver as famílias e 

desenvolver a autonomia dos alunos, conforme retrata nos seguintes trechos das entrevistas: 

 

As mães já tiveram também uma loja de produtos artesanais em 

Saracuruna, com os produtos que elas produziam lá na escola. Acho 

que a loja ainda existe, tem uma relação com o projeto Luar, que é um 

projeto lá de Saracuruna. 

A gente fez esse movimento de envolver a família também, para que os 

pais fossem tomando os seus lugares nessa administração da 

cooperativa de produção dos alimentos do projeto da horta junto com 

os filhos. Eu falo pra eles: "Eu sou mãe, eu sei tudo que vocês estão 

sentindo." Eu compartilho todas essas angústias (Rossana/CE2). 

  

 Ainda a respeito da fala da professora Rossana, destaca-se outra estratégia que ela 

utilizou para envolver a família e propor atividades de progressão para duas alunas, irmãs, com 

DI, de aproximadamente 50 (cinquenta) anos: 

 

As alunas têm um ganho em casa também. Elas não faziam nada na 

época da mãe, eram tratadas como bebês, aí a mãe morreu. E essa 

mãe nova que elas chamam de mãe, elas amam essa mulher, foi um 

ganho pra vida delas, porque assim... Colocou uma rotina onde elas 

têm que cuidar das próprias coisas, do quarto. Elas são responsáveis 

por fazer todas as saladas, todos os lanches, todos os sucos, lavar a 
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louça, elas só não podem mexer no fogo, mas as coisas que não 

dependem do fogo são elas as responsáveis por fazer, colocar a mesa, 

lavar a própria roupa, coisas que elas nunca fizeram. Mas conseguem 

lidar com isso, porque elas construíram com essa nova mãe em casa, 

essa responsabilidade, esse zelo com o espaço da alimentação, então 

achei que seria muito bom pra elas (Rossana/CE2). 

 

Ao citar a importância de se abordar a temática do trabalho na escola, 

duas professoras relatam que: “é necessária a sensibilização com os 

responsáveis e conscientização quanto a importância do trabalho 

(Roberta/CE1). 

 

 A professora Carla aponta a importância de informar, sensibilizar, acolher e envolver o 

responsável, levando-o a compreender no que os filhos podem avançar e quais são as 

potencialidades deles, ao invés de somente olhar para as limitações: 

 

Outra questão que eu posso citar, também são as conversas, reuniões 

para informar, sensibilizar. Os responsáveis falam muito assim: “Meu 

filho não sabe fazer isso, meu filho não sabe fazer tal coisa”, e a gente 

conversa muito com eles não do que eles não sabem fazer, mas vamos 

focar no que antes ele não sabia fazer e no que agora ele sabe fazer. 

Eu percebo que esses momentos, roda de conversa, e até as reuniões 

acabam sendo um acolhimento para os responsáveis. Eles precisam 

disso, desse acolhimento para eles compreenderem. A gente fica com 

esse aluno por 4 horas, o pessoal de casa ficam ainda mais tempo, é 

importante também eles verem o potencial, a gente fala isso para eles 

observarem as habilidades. Não só ficar focando o que ele não base 

fazer (Carla/PI/EE4). 

 

 Perrenoud (2000) considera que o diálogo construído na relação com os pais é, antes de 

ser um problema de competências, uma questão de identidade, de relação com a profissão e de 

compreender a respeito do que seja diálogo e de dividir as tarefas com as famílias.  Assim, o 

autor estabelece três competências específicas dessa competência global, a saber: 
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Figura 19 - Competências específicas da competência global: informar e envolver os pais, 

segundo Perrenoud 

 

Fonte: Esquema organizado pela autora do presente estudo, baseado na obra de Perrenoud (2000) 

 

   

  Com base nas entrevistas, verifica-se que alguns professores buscam envolver os pais. 

A grande questão que estamos discutindo é que se trata da realidade de jovens e adultos com 

DI e, desta forma, é de extrema importância envolver os pais, com o objetivo de impulsionar 

esses alunos a avançarem, observando as potencialidades que cada um apresenta e evitando a 

“tutela” dos direitos deles quanto a ocupar outros lugares como cidadãos, ter direitos de decisão 

e escolhas – mesmo que sejam escolhas muito simplórias, como de poder preparar um alimento 

e aprender a caminhar na rua sozinho, entre outras habilidades que uma pessoa adulta 

comumente realiza. 

 Apresenta-se a categoria seguinte, que trata da utilização das novas tecnologias, segundo 

Perrenoud, tratada aqui sob o título de (Mau) Uso das tecnologias. 

 

 

 Ficou evidente nos relatos que o uso das novas tecnologias pelos professores acontece 

de forma ínfima, uma vez que somente três professores apontaram algum tipo de uso, sendo 

que desses, uma professora PI - Educação Especial, não atendendo diretamente o aluno, 

conforme consta nos relatos a seguir: 

 

Auxilio na confecção de materiais, recursos, tecnologias assistivas que 

podem dar condições para o processo de aprendizagem desses 

estudantes (Carla/PI/EE4). 

 

  

 

 
Dirigir reuniões de 

informação e debate 

 Fazer entrevistas 

 
Envolver os pais na 

construção dos saberes 

   
(Mal) uso das 

novas 
tecnologias 
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Na aula de informática são esclarecidas dúvidas sobre montagem de 

currículo profissional, organização, estrutura, objetivos, incluindo a 

digitação, orientação ortográfica e objetiva da escrita (Beatriz/ER3). 

 

 Uma professora relata o uso da tecnologia para trabalhar competências específicas em 

um determinado aluno: 

 

O aluno era o responsável pela digitação, diagramação de todos os 

bilhetes da escola, avisando se vai ter aula, se não vai ter aula, 

conselho de classe, essas coisas todas.  Ele fazia no meu computador, 

e depois da supervisão era enviado pra secretaria e imprimia 

(Rossana/CE2). 

 

A gente teve uma onda agora que tá nos descabelando, de alunos que 

foram incluídos pelo sistema, porque a pessoa faz a matrícula online e 

a mãe não informa que é deficiente, também a Secretaria depois não 

consegue dar encaminhamento para essas questões. São alunos 

extremamente comprometidos.  A gente vai vendo assim, os alunos 

sendo jogados nas turmas, a partir da matrícula online, e, a gente vai 

tentando fazer o que acha que dá o que é possível para tentar minimizar 

aquele sofrimento (Rossana/CE2). 
 

 De modo a justificar o termo “(mau) uso” das tecnologias, destaca-se que as professoras 

Carla, Beatriz e Rossana, citam o “uso” das tecnologias como recurso para os alunos. 

Considera-se a fala da professora Carla, apontando para a importância das tecnologias assistivas 

(TAs)24 como recurso para dar condições ao processo de aprendizagem dos estudantes. 

 Buscando contextualizar a necessidade de garantir esse recurso, apresenta-se a definição 

da “tecnologia assistiva”, preconizada no Brasil com base na Lei 13.146, que aponta as 

diretrizes voltadas para a acessibilidade, elucidando a importância desta tecnologia para 

progressão da aprendizagem: “garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, 

estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua 

autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida” (BRASIL, 2015). 

 Assim, verifica-se a necessidade de mais atenção no uso das TAs, uma vez que é possível 

confeccionar e utilizar recursos com baixo custo, favorecendo assim possibilidades de trabalhar 

a autonomia e a mobilidade, favorecendo a qualidade de vida dos alunos no processo de 

aprendizagem.  

 
24A Tecnologia Assistiva nasceu da necessidade de reabilitar pessoas vítimas de ações brutais da Segunda Grande 

Guerra, em função de atrofias, danos corporais, surdez, dificuldades intelectuais e de desenvolvimento, causando 

a exclusão social. Se, por um lado, a inclusão da TA é marcada como uma forma de garantir direitos essenciais 

como dignidade, comunicação, mobilidade, acessibilidade e igualdade social, liberdade, por outro, surge como 

uma forma de corrigir a violência cometida no período de guerra (CONTE, OURIQUE e BASEGIO, 2017). 
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 Na fala da professora Beatriz, aparece outra atividade baseada no uso da tecnologia, a 

aula de informática, com atividades que favorecem o aluno na organização do próprio currículo, 

apoiando-o na estrutura do documento e na redação do texto, com vistas a possibilitar a 

apresentação desse aluno ao mercado de trabalho. Importante dizer que, infelizmente, esta não 

é uma realidade de todos os estudantes, por não haver aula de informática em todas as unidades 

escolares.  

 No que se refere ao (mau) uso da tecnologia, retomamos a fala da professora Rossana, 

que aponta o processo da matrícula online. Uma vez que online não é possível garantir um 

acolhimento ao aluno, avaliando todas as necessidades que um estudante com deficiência venha 

a ter, como precisar de algum tipo de adaptação para sua acessibilidade e permanência no 

espaço escolar, talvez fosse pertinente para o município pensar estratégias mais detalhadas para 

o público-alvo da educação especial, no ato da matrícula. 

 Perrenoud (2000) afirma que não é possível negar a importância das novas tecnologias da 

informação e da comunicação, uma vez que estas transformam não só a maneira de se 

comunicar como também de trabalhar, decidir e pensar. O autor aponta que as novas tecnologias 

podem viabilizar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e didáticos, pois permitem que 

sejam construídas situações de aprendizagens mais enriquecedoras, complexas e mais 

diversificadas.  

 

II- Competências docentes: os dilemas, desafios e ausências na profissão 

 

A nona competência, segundo Perrenoud, trata do posicionamento do docente diante dos 

dilemas e deveres éticos da profissão. Analisando as entrevistas, discutiremos a respeito dos 

dilemas, desafios, e “ausências” na profissão, conforme apresenta a figura a seguir: 
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Figura 20 - Esquema representando a área temática: dilemas, desafios e ausências na 

profissão X competências 

 
Fonte: Esquema organizado pela autora com base nas entrevistas 

 

 Enfrentar ou não os dilemas, desafios e ausências na profissão, estas são situações que 

se colocam diariamente no ofício do professor. Diante dos discursos recolhidos, evidenciaremos 

como os professores entrevistados têm enfrentando, ou não, as problemáticas que se colocam, 

apresentando, ou não, esta competência. 

 

 
 

 

 A professora Bruna traz em seu discurso o dilema entre fazer além e fazer o que dá para 

fazer, garantindo o estado mental e físico do professor. A pergunta é: até que ponto é ético ou 

não o que se faz?  

 

Trocando com outras pessoas, você vai vendo a realidade, e vai levando 

em consideração uma coisa que eu detesto, mas assim....pro seu bem 

estar mental e físico você acaba tendo que levar a afirmação que é: "Eu 

vou fazer aquilo que eu consigo fazer.” (Bruna/ER1). 

 

  A professora Raquel apontou a dificuldade em propor situações didáticas apropriadas 

para este público jovem e adulto, conforme o relato a seguir: 

  

Competências dos 
docentes 

no processo ensino 
aprendizagem com 
Estudantes jovens e 

adultos com DI 

 

Dilemas, 
desafios e 

ausências na 
profissão x 

competências  

   

Dilemas, 
desafios e 

ausências na 
profissão x 

competências  
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Quanto ao ensino propriamente dito é um pouco mais complicado. Eu 

tenho alunos que sabem um pouco as letras. Eu tenho alunos que sabem 

algumas junções de sílabas simples, eu tenho um aluno com Síndrome 

de Down que quase não fala, mas ele repete o alfabeto todinho. Sempre 

no começo da aula eu passo as letras para eles, do que tá na sala, e eu 

vou colocando as letras: “A” de que? E é sempre com muita festa. No 

momento das atividades, os que não sabem repetem dos que sabem. Eles 

já estão no alfabeto, mas tem alguns que não retêm nem as vogais, 

numerais até 10. Alguns conseguem, outros não [...]. A minha turma é 

complicada, não tem essa condição, eles são infantis mesmo, não tem 

maturidade para o trabalho, o que a gente fazia algumas vezes, é 

culinária, a gente tá lá fazendo culinária, cozinhando, aí mostra as 

receitas, mostra os ingredientes, mas eles não tem condições de reter 

nem essas informações. Os meus não tem condições nenhuma de exercer 

profissão. Tem uns que gostam de futebol, eles gostam de dançar, de 

correr, alguns tem a dificuldade até de se locomover.  Mas da minha 

classe, voltado para o trabalho, realmente é complicado (Raquel/CE4). 
 

Analisando ainda a fala da professora Raquel, verifica-se que a linguagem utilizada por 

ela, no que diz respeito à condução da turma, carrega um sentido ainda infantilizado, quando 

por exemplo ela aponta que “sempre no começo da aula, eu passo as letras para eles, do que tá 

na sala, e eu vou colocando as letras: “A” de que? E sempre com muita festa”. Fica difícil 

compreender no que exatamente faz sentido para o aluno, jovem e adulto, a pergunta: “A de 

que?”. Mais estranha ainda soa tanto a frase “sempre com muita festa” quanto à conclusão da 

professora: “os que não sabem, repetem dos que sabem”, que parece valorizar uma mera 

repetição sem sentido.  

Inclui-se a análise da fala da professora Raquel nesta temática dos dilemas e desafios x 

competências, justamente por reconhecer que possa ocorrer no pensamento da professora a 

certeza de estar fazendo o melhor para o aluno e, neste exemplo específico, para o estudante da 

Classe Especial. No entanto, o presente estudo se propõe a refletir as práticas docentes. Assim, 

vale trazer a contribuição de Cavalcanti (2019) que evidencia, em sua pesquisa, que práticas 

infantilizadas dos professores com estudantes jovens e adultos são muito comuns, fazendo-se 

presentes, muitas vezes, de maneira invisível para os docentes, que não conseguem perceber 

que elas estão acontecendo.  

É evidente que, considerando os diferentes níveis de deficiência intelectual, cada 

estudante vai apresentar um desenvolvimento diferente do outro, com habilidades, interesses e 

necessidades diferentes. Mas a atividade em si, além do modo com que é oferecida, apresenta 

características infantis, o que demonstra uma padronização de atividade para todos os alunos, 

sem considerar suas especificidades.  



216 

 

Outro relato importante, extraído da entrevista com a professora Bárbara, relata as 

dificuldades de uma turma heterogênea, além das dificuldades de alunos que estão na sala de 

aula sem diagnóstico mas que, no entanto, apresentam características de DI e, por terem 

dificuldades, permanecem por cinco anos na EJA, sem conseguir avançar. 

 

Eu tenho uma aluna que tem um pouquinho mais de entendimento, ela 

tem problema de fala, problema motor também, mas ela já consegue 

escrever palavras simples, quando quer também, porque às vezes ela 

“empaca” no meio do processo, não quer avançar. [...] O que eu vejo 

no EJA é assim... a dificuldade é essa, e fora esses 3 alunos incluídos, 

eu tenho mais uns 4 que eu posso dizer que seriam diagnosticados se 

tivessem condições....são senhores e senhoras que não tem o laudo, mas 

que visivelmente, estão ali na escola, tipo 5 anos e não conseguem 

aprender a ler e escrever (Bárbara/ER4). 

 

Os próximos desafios que se destacam nas falas são a progressão da aprendizagem do 

quinto ano do ensino fundamental para o sexto ano do ensino fundamental e os desafios do 

trabalho colaborativo. A professora Rossana, tece um relato a respeito: 

 

É o que a gente vê que acontece muitíssimo ainda e em especial quando 

tem a quebra do quinto para o sexto ano tem uma ruptura absurda.  Eu 

pude ver isso muito claramente no período que eu fiquei em Sala de 

Recursos, por um período a gente atendeu alguns alunos de fora da 

escola e aí eu ia pra Conselho de classe eu visitava a escola eu fazia 

caderno de comunicação eu queria fazer o acompanhamento real, e era 

muito difícil (Rossana/CE2). 

 

 Ainda na fala da professora Rossana, existe o apontamento do dilema de se trabalhar em 

uma escola de referência em educação especial: 

 

Lá a gente sempre teve muita dobra. Era a nossa própria equipe 

dobrando. Acho que é a primeira vez que a gente tem menos dobra. 

Nunca ninguém escolhia a gente, era aquela escola: “Ah, escola de 

maluco, né!.” Então ninguém escolhia a gente, por ser uma escola de 

referência com o público da educação especial... Então era a gente, e 

a gente dobrando. Eu não podia dobrar lá, porque eu trabalho no Rio 

(Rossana/CE2). 

 

 O esgotamento mental é outro desafio que a professora Rossana aponta, assim como 

outros relatos já mencionaram a respeito desta temática, na categoria um (1) da presente tese. 

Assim, ao apontar sua angústia, a docente afirma o seu cansaço, o desânimo com a política e 

com as perdas dos alunos: 
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Eu faço isso há 26 anos, sendo 22 com educação especial também. É 

claro que eu me sinto cansada, em alguns momentos as políticas, às 

vezes, causam um desânimo na gente. [...]. Os alunos sempre perdem, 

eles estão sempre em desvantagem. Isso é uma coisa que me angustia 

muito [...]. Somos seguidamente atropelados por essas questões todas 

(Rossana/CE2). 

 

 Um dilema para atuação do professor é a falta de entendimento dos responsáveis em 

relação aos ganhos que os alunos podem ter ao viverem novas experiências, conforme o relato 

das professoras Bianca e Rossana: 

 

Na parceria com a empresa, alguns responsáveis não davam o 

consentimento, o que prejudicava a participação dos alunos 

(Bianca/ER4). 

 

Mas por conta desse histórico também das famílias a gente não 

conseguiu o envolvimento que a gente esperava. Não teve compromisso 

também dos pais de se lançar nesta tarefa e a coisa foi meio que 

minguando (Rossana/CE2). 

 

 Finalizando os relatos, retomamos o discurso da professora Rossana/CE2, que aponta 

alguns dilemas da profissão, no que diz respeito à segurança, segurança jurídica, gestão 

democrática e à imposição dos decretos e pareceres, conforme constam nas falas: 

 

Eu ainda consigo burlar para fazer uma pipoca? Sim! Mas eu não 

deveria ter que burlar. Eu deveria ter segurança, o que eles falam de 

segurança jurídica pro mercado, para os investimentos, a gente 

também deveria ter segurança jurídica para respaldar o nosso fazer as 

nossas práticas. A gestão democrática não existe. Porque você está 

sempre submetido a um decreto, a um parecer, a um olhar de uma 

pessoa que nunca apareceu na escola. Mas um dia resolve ir lá e querer 

ditar regras do que você tem que fazer (Rossana/CE2). 

 

 Perrenoud (2000), ao descrever a nona competência, intitulada enfrentar os deveres e 

dilemas éticos da profissão, aponta a violência, a brutalidade, os preconceitos, as 

desigualdades e as discriminações e estabelece as competências específicas para combater 

esses dilemas: 

 

► prevenir a violência na escola e fora dela; 

► lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e sociais; 

► participar da criação de regras da vida em comum; 
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► analisar a relação pedagógica, a autoridade e a comunicação em aula. 

 

 Os temas tratados nos relatos dizem respeito às dificuldades de alguns professores em 

propor situações didáticas mais personalizadas, com vistas à progressão das aprendizagens. 

Retratam também os desafios da falta de entendimento das famílias quanto à possibilidade de 

avanço desses alunos, falam a respeito do esgotamento do professor e revelam o seguinte 

questionamento: até quando seria ético fazer somente o que dá ou fazer além do que é 

“aparentemente” possível? As falas apontam também a ausência de segurança, de gestão 

democrática e o dilema do professor ter que se submeter aos decretos e pareceres.  

 A análise que se faz é que alguns professores, como a professora Rossana, conseguem 

ter competência para lidar e enfrentar certos dilemas que desafiam a profissão. Outros 

professores demonstram a urgência em mudar a sua percepção para a própria prática e para 

seu aluno, como no caso da professora Raquel, que em alguns momentos, tece uma fala infantil 

em relação aos seus alunos.  

 Diante do exposto, o que fica evidenciado nas falas é a importância de se rever o que é 

ético por parte do professor, do gestor, das ofertas das atividades e do uso das portarias e 

diretrizes; o que é ético em relação aos alunos e em relação à própria profissão, porque um 

professor pode estar excluindo parte de seus alunos, quando não oferece atividades que gerem 

progressão, mas apenas repetição, ou até mesmo quando infantiliza o aluno. O ambiente da 

própria sala pode estar excluindo, gerando e/ou reforçando o preconceito de que determinados 

alunos não conseguem avançar, com base apenas no fato desses alunos terem uma deficiência, 

sem que se observem suas possíveis potencialidades.  

 Nesse aspecto, merece ainda destaque a fala de Perrenoud (2000), que aponta como 

competência docente “Lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e 

sociais”. Vale ressaltar também a importância da luta contra o “capacitismo” que, como 

afirmam Mello e Mozzi (2019), é um conceito relativamente recente no Brasil, que trata da 

opressão marcada por posturas preconceituosas. 

 Para Marchesan e Carpenedo (2021), o capacitismo se estrutura como uma designação, 

pois designa atitudes preconceituosas em relação à pessoa com deficiência. Percebe-se que o 

capacitismo se configura como preconceito e discriminação contra a pessoa com deficiência, 

apontando as capacidades que uma pessoa possui ou não e tentando afirmar que estas não são 

capazes de algo, simplesmente por terem uma deficiência. 



219 

 

 A seguir, apresentamos como o glossário de acessibilidade25 da Câmara dos Deputados 

apresenta a definição de capacitismo:  

 

Ato de discriminação, preconceito ou opressão contra pessoa com deficiência. É 

barreira atitudinal. Em geral, ocorre quando alguém considera uma pessoa incapaz, 
por conta de diferenças e impedimentos corporais. O capacitismo está focalizado nas 

supostas ‘capacidades das pessoas sem deficiência’ como referência para mostrar as 

supostas ‘limitações das pessoas com deficiência’. No capacitismo, a ênfase é 

colocada nas supostas ‘pessoas capazes’, as quais constituem a maioria da população 

e são supostamente consideradas ‘normais’. 

 

 Ainda sobre o assunto, Marchesan e Carpenedo (2021, p. 54) apontam que: 

 

[...] os sentidos de capacitismo se reescrevem, de modo que há sempre um sentido 

que permanece. Este se refere ao imaginário de que existem pessoas com 

capacidades plenas, de que as pessoas com deficiência são incapazes por natureza. 

Esse imaginário engessa um discurso generalizador e impede a possibilidade de 

exercer um olhar individual sobre o sujeito com deficiência, no sentido de ter a 

sensibilidade de observar que não é possível construir generalizações sobre a 
questão. 

 

 Assim sendo, a escola é o ambiente fértil para proporcionar debates e reflexões a respeito 

das ações que a sociedade impõe à pessoa com deficiência. Especificamente no que diz 

respeito à luta contra o capacitismo, cabe ao professor colocar em movimento competências 

de análise da própria prática e do sistema, de forma a avaliar a reprodução do capacitismo e 

apontar caminhos para o enfrentamento deste ato. 

 Vale ressaltar que quando fala de luta contra o que está imposto, estruturado e designado, 

Perrenoud (2000) afirma que pode-se desejar ao professor retidão, coragem, otimismo e outras 

qualidades necessárias para o enfrentamento dos dilemas da prática, porém, sem esquecer 

competências de análise, descentralização, comunicação e negociação, condições 

indispensáveis para navegar nas contradições do nosso sistema.  

 Desse modo, se o professor não descentralizar suas ações, não promover a comunicação 

entre as pessoas que estão envolvidas na sua atuação como docente e não tiver a competência 

de negociar ações na sua prática, será difícil enfrentar os desafios e dilemas da profissão. Mas 

o que leva um professor ter ou não certas características, habilidades e/ou competências? 

 De modo a discutir os aspectos que envolveram a presente categoria, tendo em vista que 

a proposta deste estudo é destacar as competências docentes na atuação com os estudantes 

com DI, percebe-se que as competências e habilidades dos professores também evidenciam 

 
25Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara dosdeputados/ 

responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/o-programa/glossario.html. Acesso em: 17 set. 2021. 
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características específicas dos professores. A respeito desse saber mais personalizado, Tardif 

(2011, p. 11) afirma que: 

 

O saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles 

e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a experiência de vida e 

com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula 

e com os outros atores escolares na escola. 

 

  Assim, pensando sobre o trabalho docente, percebe-se que a prática cotidiana vai 

promovendo experiências e mais segurança para a atuação do professor, como afirma Borges 

(2004, p. 35), ao salientar que “a prática é ela mesma vista como um espaço de edificação de 

saberes e competências”.  

 Neste contexto, Tardif (2011, p. 13) afirma que “[...] ensinar é agir com outros seres 

humanos”. Por isso, veremos, na próxima categoria, a importância da construção dos saberes, 

com vistas a determinadas competências, a partir da formação – essencial para que professores 

que estejam atuando com alunos com DI sejam mais preparados para promover a progressão 

da aprendizagem, estabelecendo a construção de um currículo mais funcional para este público 

da educação especial. 

 

4.2.2.3 Formação contínua (permanente) com vistas às atividades funcionais: urgência 

docente e esperança para a progressão da aprendizagem na perspectiva da vida pós-escola 

(3ª Categoria) 

 

 Nesta terceira categoria, será abordada a décima competência listada por Perrenoud, 

contextualizando-a com as demandas que ficaram evidenciadas para o público-alvo da 

educação especial para jovens e adultos, de acordo com os relatos dos docentes. Desse modo, 

esta categoria é complementar à categoria anterior, pois direciona uma proposta de intervenção 

no município pesquisado. 

 Assim sendo, pretende-se aqui continuar respondendo ao terceiro objetivo, que é 

analisar as competências dos docentes que contribuem no processo ensino-aprendizagem de 

estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual. 

 De modo a descrever os tópicos que surgiram nesta categoria, representando 26,60% 

das respostas, apresenta-se, de forma sistematizada, a figura a seguir: 
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Figura 21 - Esquema representando os temas que emergiram na categoria 3 (três) 

 

Fonte: Esquema organizado pela autora com base nas entrevistas 

  

 De acordo com os relatos das entrevistas, dividiremos esta categoria em duas áreas 

temáticas: a primeira discutirá a respeito da formação contínua do professor, evidenciando 

se este tem administrado a própria formação e quais as necessidades que são levantadas pelos 

participantes. Já na segunda área temática, serão abordados os tópicos que evidenciam o que 

os professores apontam como intervenção na prática docente, a partir da formação contínua 

com vistas ao desenvolvimento de competências na docência para a progressão da 

aprendizagem na perspectiva da vida pós-escola. 

 

I - A décima competência: formação contínua, prioridade e urgência 

 

 Nos relatos dos docentes, a temática da formação surgiu de diversas formas. Em algumas 

falas, percebe-se a busca pela formação, enquanto em outras fica clara a falta da formação, 

havendo ainda aquelas que retratam a realidade de uma teoria desassociada da prática, ficando 

também fica evidenciada a necessidade de se trabalhar a dialética ensino e serviço. Desse 

modo, apresenta-se a primeira área temática: Formação contínua, formação desarticulada 
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da prática, falta de formação e dialética ensino e serviço, conforme demonstra a figura que 

se segue: 

Figura 22 - Esquema da primeira área temática da categoria 3 (três) 

               

 

Fonte: Esquema elaborado pela autora 

 

 Perrenoud (2000) afirma, em sua obra, que considerar a formação contínua como uma 

das dez competências é compreender que esta condiciona a atualização e o desenvolvimento de 

todas as outras competências apresentadas em seu estudo. Dessa forma, a progressão da 

aprendizagem do aluno está diretamente ligada ao processo de formação do professor. 

 Nas entrevistas, a temática da formação apareceu de diferentes formas. Alguns 

professores compreendem a importância de administrar a sua própria formação contínua, 

buscando movimentos individuais, como se percebe na seguinte fala:  

 

Escolhi a pós para entender melhor o universo da EJA. Iniciei a Pós 

pensando na EJA, e minha pesquisa foi sobre os alunos inclusos que 

estudam em turmas da EJA (Bianca/ER4). 

 

 Na fala a seguir, a professora Ana, ao referenciar o grupo de estudos, que trata-se de um 

encontro que acontece em algumas datas específicas, nas unidades escolares, com o objetivo 

de estudar temas específicos envolvendo professores e equipe administrativa,  aponta que este 

espaço de debate ocorre de forma muito espaçada, o que faz com que ela busque outros 

recursos para ampliar o seu conhecimento: 
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O grupo de estudos são muito espaçados. Mas faço cursos fora do 

horário de trabalho. Compro livros. Procuro ter a postura consciente 

de ser responsável por minha formação (Ana/AEE). 

Diariamente eu busco materiais, atividades, novas possibilidades 

(Beatriz/ER3). 

 

Participo de debates acadêmico com a temática da educação especial, e 

procuro ler autores contemporâneos (Rita/CE2). 

 

Eu sempre realizo essa busca por novos conhecimentos em relação à 

questão laboral com alunos com DI (Rafaela/CE1). 

 

Formação Continuada é o básico, acho que todos os profissionais 

precisam. É uma máxima que todo mundo fala, mas que na prática já é 

difícil: ‘professor tem sempre que está em formação’. Porque o mundo 

só avança, e se a gente trabalha com seres humanos, com pessoas, a 

gente precisa avançar junto. E pra isso a gente precisa de formação 

continuada. Eu com a minha questão de horário, essa é exatamente a 

dificuldade que eu encontro, mas ainda assim encontro, e não me 

desmotivo [...]. Você escuta de pessoas que são até leigas no assunto e 

de outras da própria área: ‘Ah, você já tem a sua matrícula!’ ‘Você não 

precisa continuar estudando’ ‘Pra que?’ Mas eu vejo como necessário. 

Eu gosto muito de ir a um local, assistir uma aula, ler textos dessa aula, 

entrar em discussões. É uma coisa que eu gosto muito! Eu gosto de fazer! 

Então para mim isso é essencial, pra me motivar, pra me dar gás [...]. 

Aí eu me inscrevi esse ano numa disciplina como aluna especial de um 

Programa de Mestrado. Estou no processo seletivo pra fazer o 

mestrado pela primeira vez, fiz a matrícula. Então assim, não dá pra 

gente ficar parado. É cansativo, mas é a profissão que a gente escolheu. 

Que a gente exerça ela com maestria, sem romantizar, mas que a gente 

faça o nosso papel (Bruna/ER1). 

 

Eu fiz psicopedagogia, mas eu tenho vontade de fazer o mestrado numa 

área dessas (Raquel/CE4). 

 

Meu objetivo é retomar, voltar a cursar a pós (Regina/CE3). 

 

Quando cheguei à presente rede de ensino, percebi que as escolas que 

eu acompanhava recebia (e ainda recebe) um número significativo de 

estudante com deficiência múltipla. Desse modo senti a necessidade de 

realizar um curso que me desse suporte para compreender e a pensar 

em práxis de inclusão que acolhessem esses estudantes em suas 

condições diversas. Foi a partir disso que me matriculei na pós-

graduação de educação especial e Inclusiva com ênfase em Tecnologia 

Assistiva e Comunicação Alternativa [...]. Esses estudos me deram 

suporte para esclarecer e a pensar estratégias de aprendizagem para 

esses estudantes (Carla/PI/EE4). 

 



224 

 

As poucas coisas que eu vi aqui na rede foram trazidas pela Patrícia 

(PI) e temos OPs que trouxeram pessoas de faculdades, palestras nos 

GEs que a gente participou por conta delas (Bárbara/ER4). 

 

 Duas professoras fizeram um relato a respeito da formação desarticulada da prática, dos 

procedimentos didáticos que estão distantes do dia a dia do professor, sinalizando assim o 

cuidado que é necessário se ter com a prática: 

 

Porque tudo o que eu aprendi nas formações, eu posso dizer que a maior 

parte das coisas eu uso, é mais para criticar do que pra executar no meu 

dia a dia. O dia a dia, foi me mostrando que o caminho é muito diferente 

do que tá escrito para o que as pessoas estão realmente vivendo. 

(Rossana/CE2). 

  

Já fiz cursos na área de educação especial que fiquei horas sentada 

escutando o palestrante falar (com currículo excepcional), e no relato 

dele só trouxe críticas da prática de uma determinada professora e 

nenhuma proposta para a prática. Esperava que apontasse caminhos e 

não apontasse os erros. A formação de professores, inclusive a minha 

formação, o curso é muito bom, mas falta um cuidado com a prática. 

(Roberta/CE1). 

 

A gente tinha ótimas formações! Depois a gente veio numa ladeira a 

baixo. Um negócio estranho! Eu passei anos indo para reuniões, para 

ouvir o conceito de Deficiência Mental, agora Deficiência Intelectual da 

Associação Americana. Era isso! Depois eu parei de ir, porque eu falei, 

não!!! Eu ganho mais dando aula. E desisti, desisti, porque era uma 

batalha em vão. Porque as pessoas que davam a formação, já estavam 

com aquela pauta ali amarrada, engessada. E você não conseguia 

espaço para apresentar as demandas. Eu desisti e depois vi que virou 

um debate, que ganhou peso, e que passou a ser a tônica de todos os 

encontros que foi o PEI. A construção do PEI, e aí trazem aqueles 

Franksteins, mas em momento nenhum tem uma escuta, um acolhimento, 

das pessoas envolvidas naquilo ali. Aí ficou esse debate de PEI que o 

que chega lá na escola eu preencho, nenhum compromisso real, porque 

ninguém nunca vê, não serve para absolutamente nada, não vai para 

lugar nenhum, é uma coisa que está em lugar nenhum para ir a lugar 

nenhum. Então, não gasto energia com aquilo (Rossana/CE2). 
 

 Os professores apontaram a falta de formação como um dificultador da prática docente, 

como demonstram os relatos: 

 

Então um dificultador também é a formação, porque não é só de boa 

vontade. O professor tem que conhecer, tem que ter aquele 

conhecimento (Carla/PI/EE4). 
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Primeiro que eu tinha dificuldades por que não era uma etapa de 

ensino que eu tinha trabalhado (Bruna/ER1). 

  

Temos falta de formação continuada na rede, tanto na temática da EJA, 

quanto nas questões da inclusão (Beatriz/ER3). 

Porque é um pouco difícil, porque a gente não tem muita formação, não 

tem muitas ideias, não tem muito o que fazer (Regina/CE3). 

 

À noite as orientadoras pedagógicas são bem solicitas, mas eu vejo que, 

de modo geral, capacitação mesmo ninguém tem tecnicamente com o 

problema. Mas na rede em si, capacitação, uma educação continuada 

pra gente, não tem. Uma capacitação muito maior, que trouxesse 

aspectos neurológicos, cognitivo, pra gente entender... não tem 

(Bárbara/ER4). 
 

As entrevistas evidenciaram a importância do acolhimento ao professor e a importância 

da formação, além da necessidade de se articular teoria e prática. A formação não é necessária 

só para os trabalhadores da educação, mas para todos, como as famílias e demais funcionários 

da escola. Em suma, retrata a importância da aprendizagem na prática, como se percebe nas 

falas a seguir: 

 

Tem que ter a formação, mas eu acho que a formação ela não é o 

principal fator. Tem que ter dois pilares fundamentais necessários para 

a educação, que é formação e acolhimento. E formação para todos. Aí 

sim teremos uma prática inclusiva (Rossana/CE2). 

 

Eu estou na educação especial fez 10 anos, desde a graduação me 

chamou atenção, eu comecei a estudar sobre, aí logo depois da 

graduação eu fiz o mestrado, fiz em política, aí a gente lê os 

referenciais teóricos, é aquela coisa toda. E aí assim que eu defendi, eu 

apareci lá na rede. Mas o cotidiano te ensina todos os dias. Só que é 

impressionante  você pode ler, você pode estudar, mas quando você 

está no chão da escola, você aprende a cada dia. Eu acho que uma das 

reflexões que eu saio de lá pensando é que na verdade a gente aprende 

mais com eles do que eles com a gente (Carla/PI/EE4). 

 

No ano passado eu tive uma aluna com dislexia, e eu nunca tinha tido 

uma disléxica na vida. Aí eu fiquei louca, fui procurar como é que eu 

fazia.  Peguei livros, e fui ler... E é o dia a dia que a gente tem 

(Bárbara/ER4). 

  

Eu desejo receber formações oferecidas pela SME/DC (Ana/AEE). 

 

Sinto falta de cursos para a minha área de educação especial. Sinto falta 

de cursos que articulem teoria e prática. Sinto falta de cursos que nos 

leve a recriar, reinventar, que sirva para que a gente tenha um ponto de 

partida, que aponte caminhos. Precisa ter um equilíbrio entre a teoria e 
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a prática. Não existe prática sem teoria, mas também não se pode 

descuidar da prática (Roberta/CE1). 

 

Sinto necessidade de me atualizar. O desenvolvimento do meu público-

alvo (DI) é peculiar. Me questiono se o meu fazer acadêmico está na 

direção certa por achar que os alunos não estão desenvolvendo como eu 

julgava ser o esperado (Rita/CE2). 

 

Sinto muita necessidade de atualização, pois considero que tenho 

pouquíssima experiência (prática) na atuação com a escolarização de 

pessoas com deficiências. Creio que tenho um panorama geral (teórico) 

da temática da educação especial, mais aprofundado do que 

conhecimento que vem da experiência (Claudia/PI/EE3). 

 

Às vezes você está lá na prática, e pensa: "Como é que eu poderia mediar 

essa situação aqui?” Não é via de regra que um curso, ou que uma 

especialização, ou um mestrado, ou o que quer que seja, iria te ajudar 

diretamente, não tá diretamente ligado, mas com certeza faz diferença. 

A gente tem que ser um profissional completo e para isso a gente precisa 

da formação continuada, mas ainda assim a formação continuada é 

sempre assim, em cada área sobre cada assunto, então você tem que 

estar sempre fazendo algo (Bruna/ER1). 

 

Eu gostaria sim de estar me aperfeiçoando melhor, um pouquinho mais, 

lendo e estudando, porque é importante (Raquel/CE4). 

 

Eu gostaria de investir um pouco mais de tempo de estudo, de ter um 

embasamento teórico maior. Tanto que eu iniciei a pós. Mas por 

questões diversas, pessoais, eu não consegui concluir (Regina/CE3). 

 

Ainda sinto falta de debater e estudar coletivamente com meus colegas 

de trabalho sobre práticas de aprendizagem que acolha esses estudantes 

com deficiências. Também percebo a necessidade de formação 

continuada para o TEA (Transtorno do Espectro Autista), deficiência 

intelectual, dentre outras síndromes e deficiências. Penso que o 

professor precisa sempre se atualizar para buscar práticas mais 

emancipatórias para o processo de aprendizagem de seus estudantes 

(Carla/PI/EE4). 

 

O desafio da rotina com a necessidade da formação, e a nossa rotina, 

é complicado pra estudar. A gente precisaria de algo oferecido pela 

rede, em horário de trabalho, para que a gente pudesse estar se 

capacitando. Eu sei até que a rede de Caxias em relação a capacitação, 

agora não, mas há alguns anos atrás, que eu não era da rede, mas 

sempre foi uma rede que ofereceu boas capacitações. Eu participei de 

três como ouvinte. Eu tinha amiga que trabalhava na secretaria, e na 

época, participei da capacitação de matemática, participei do 

professora... Eram bons cursos de capacitação, que ajudavam o 

professor, ajudaram a minha prática, e eu que nem era da rede. Desde 

que eu entrei em 2018, eu não vi nenhuma capacitação voltada à classe 

especial, ou à Sala de Recursos ou a professores com inclusos, aqui na 
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rede pelo menos eu não lembro de ter sido informada de nenhuma 

capacitação em relação a isso, pensando nos estudantes jovens e 

adultos com DI (Bárbara/ER4). 

 

E é importante também a formação também para todos os envolvidos. E 

aí eu boto os pais, os familiares, o motorista da van, ninguém pensa no 

motorista da van. Quando um aluno surtou na van, o motorista não sabia 

se ele parava o carro, se ele seguia com o carro, se ele dava uma gravata 

no aluno. Era um aluno de mais de cem quilos de dois metros de altura. 

As pessoas gritando apavoradas dentro da van e ele quebrando tudo. 

Então assim, não tem formação. Não tem formação para a merendeira, 

que acha que é bonitinho comer e repetir cinco vezes, uma pessoa com 

síndrome de down, que já está obesa, ‘ah, mas eles gostam tanto da 

comida!’ ‘É tão bonitinho ver comendo’. Gente, é tanta coisa que resolve 

com formação. Essa merendeira tem que entender que ela não está 

fazendo um bem, que a educação alimentar, vai ajudar no controle da 

compulsão alimentar de alguns alunos, e isso é talvez mais importante 

do que qualquer aula que eu dê (Rossana/CE2). 

 

É um trabalho recente. Eu já tinha tido prática na sala de leitura por 

alguns anos, mas nunca com contato tão direto com alunos com 

deficiência, na educação especial. Então foi uma coisa mesmo de 

tentativa e erro mesmo, de aprendizado a cada dia (Regina/CE3). 

 

 Diante dos relatos, verifica-se a necessidade de investimento na formação contínua do 

professor, seja por parte do próprio professor, seja por parte de um projeto maior, que pense na 

formação comum com os colegas. Perrenoud (2000) distingue cinco componentes principais 

dessa competência: 

 

Figura 23 - Competências específicas da competência global: saber administrar sua própria 

formação contínua, baseando-se na obra de Perrenoud (2000) 

 

 

Fonte: Esquema organizado pela autora do presente estudo, de acordo com Perrenoud (2000) 
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seu programa pessoal de formação contínua. 

 
Negociar um projeto de formação comum com os 

colegas (equipe, escola e rede). 

 
Envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de 

ensino ou de sistema educativo. 

 Acolher a formação dos colegas e participar dela. 
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  De modo a contextualizar a figura supracitada, segue a explicação de cada competência 

específica descrita, de acordo com Perrenoud (2000): 

  

 ► saber explicitar as próprias práticas: cabe ao professor aprender a analisar e 

explicitar a própria atuação, tomando consciência do que faz. O autor afirma ainda que 

o exercício da lucidez profissional não é necessariamente um “prazer solitário”, pois 

as equipes pedagógicas que progridem criaram o clima de confiança necessário para 

que cada um compartilhe vivências da sua prática, sem temer ser julgado ou 

condenado. 

 ► estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa pessoal de 

formação contínua: o exercício da lucidez profissional leva a algumas conclusões: a 

primeira é quando o professor avalia que os objetivos não são alcançados porque se 

procedeu mal, por má avaliação ou por ter subestimado certos obstáculos, ou por 

suprimir certas hipóteses. Esses fracassos apontam para certas competências a 

melhorar e a prática reflexiva promove estratégias ou desenvolve métodos que evitarão 

que o mesmo insucesso ocorra de novo. A segunda conclusão é que a análise da prática 

leva à certeza de que existem coisas que não se sabe fazer e que não se podem aprender 

a fazer somente pela reflexão sobre elas ou pelo treino. No entanto, com o tempo, pode 

acontecer do professor aprender qualquer coisa por tentativa e erro, somente pela 

experiência.  

 Perrenoud (2000) aponta que importante seria que cada professor soubesse, cada vez 

melhor, apontar suas próprias falhas e traduzir a distância entre o que faz e o que 

gostaria de fazer em um projeto de formação. 

 ► negociar um projeto de formação comum com os colegas (equipe, escola e rede): 

um projeto de formação não pode apoiar-se em hábitos de trabalho. É preciso que 

alguém tenha a iniciativa e busque meios de convencer seus colegas de que seria 

importante formular um projeto de formação comum para a instituição. No entanto, é 

preciso ter sabedoria e compreender o momento certo para propor um projeto coletivo, 

sem violentar certos professores e visando uma cultura de cooperação. 

 ► envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou de sistema educativo: 

espera-se que o professor possa agir em outras esferas, como na ação sindical e na 

participação em outras estruturas, de diferentes modos. Quase todos os professores que 

se afastam de suas classes para desempenhar outras funções no sistema saem 

transformados. 
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 ► acolher a formação dos colegas e participar dela: a formação mútua é positiva sob 

diversos ângulos, seja através de estágios ou pelo compartilhamento da prática a partir 

da observação. Essa formação progredirá nos próximos anos, desde que os professores 

estejam abertos aos olhares de outros colegas experientes. 

 

 Considerando a importância da formação para todos os profissionais envolvidos no 

processo de inclusão com estudantes com DI, destaca-se a fala da professora Rossana: 

 

Porque isso, é uma situação objetiva, é um problema real, que vai causar 

uma série de consequências para a vida daquela pessoa. Mas eles não 

são vistos como pessoas de direitos, então, fica difícil a gente avançar 

nesse debate, porque eles não são vistos como pessoas. Não adianta só 

o professor participar de formações, todos devem estar envolvidos 

(Rossana/CE2). 

 

  De modo a discutir a importância da formação e a fala em destaque da professora 

Rossana, apresenta-se Romeu Sassaki (1999), autor que embora tenha tido sua obra intitulada 

“Inclusão: construindo uma sociedade para todos”, publicada antes da LBI (2015), já apontava 

a discussão da transição da escola para a vida adulta produtiva, com foco nos jovens com 

deficiência. Ao se referir à importância deste processo, o autor afirma a necessidade do 

envolvimento nele por parte de toda escola e não somente do professor, uma vez que usufruir 

de vida independente e viver o sucesso profissional é um direito. Para isso, o autor apresenta 

um percurso: 

 

Figura 24 - Percurso para a transição da escola para a vida adulta produtiva, segundo 

Sassaki          

     
Fonte: Esquema construído pela autora, baseado nos estudos de Sassaki (1999) 

  

 
Preparar o aluno para o sucesso profissional e vida independente 

 

● Promover programas de 
desenvolvimento de 
habilidades e conhecimentos da 
vida profissional e vida 
independente. 

 

 
Preparar a própria escola para incluir nela o aluno com 
deficiência 

 

● Sensibilizar e treinar os 
recursos humanos da escola 
(TODOS os funcionários, de 
todos os níveis); 

● Reorganizar os recursos 
materiais e físicos da escola; 

● Preparar a comunidade para 
incluir o futuro trabalhador; 

● Sensibilizar entidades, 
empresas, órgãos da 
comunidade; 

● Sensibilizar os pais de alunos 
por uma sociedade inclusiva. 

 Onde e como? 

 

A preparação (formação) 
deverá ocorrer em sala de aula, 
em setores operacionais da 
escola e comunidade. Deverá 
haver ação conjunta do diretor 
e dos professores da escola, das 
autoridades educacionais, dos 
líderes de movimentos e 
representantes da comunidade. 
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 Para Nóvoa (1995, p. 25), a formação “não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre 

as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal”. 

 Diante do exposto, percebe-se que todas as falas apontam para a formação, ficando 

evidenciadas as diversas compreensões que os professores tem a respeito deste assunto, 

considerado, em alguns momentos, dentro da busca solitária pela formação. Em outros 

momentos, causa inquietação perceber a existência de teorias que não atendem à prática. 

Constata-se também a falta de formação, mas há ainda a compreensão que a formação precisa 

estar articulada com a prática, a partir da dialética ensino e serviço, envolvendo toda a escola.  

 Assim, a formação é considerada como prioridade na atuação do professor, por se 

mostrar um caminho para o desenvolvimento de competências, tornando-se urgente para a 

prática docente e promovendo esperança para a progressão de uma aprendizagem mais 

significativa e funcional para os alunos. 

 De modo a diferenciar os processos de formação, apresenta-se um quadro comparativo 

a respeito da Educação Continuada e Educação Permanente: 

 

Quadro 21 - Quadro de diferenciação e conceitualização dos termos Educação Continuada e 

Educação Permanente 

 

Educação Continuada Educação Permanente 

Em 1982, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) conceituou a educação continuada como 

um processo que inclui as experiências posteriores 
ao adestramento inicial, que ajudam o pessoal a 

aprender competências importantes para o seu 

trabalho (RODRIGUES, 1984). 

O termo educação permanente surge pela 

primeira vez na França, em 1955, utilizada por 

Pierre Furter num projeto de reforma de ensino. 
Essa educação permanente tinha a tarefa de 

continuar a formação fora da escola, prolongando- 

se por toda a vida (GADOTTI, 2000). 

 

No Brasil, o caminho percorrido para a construção 
da Política de Educação Permanente inspirou-se 

no movimento da Reforma Sanitária Brasileira. O 

processo de descentralização, municipalização e 
gestão setorial, as estratégias para a integralidade 

e participação popular demandaram e vêm 

demandando a formação dos trabalhadores 

contextualizada a cada instância de atuação do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2004a). 

 

No Brasil, a educação permanente apresenta-se 

como uma proposta de ação estratégica em 

cumprimento à Constituição de 1988, à Lei 

8080/90 e à Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde 

(NOB/RH-SUS), aprovada enquanto política pelas 
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Portarias 198/2004 e 1.996/2007 (BRASIL, 

2004b; BRASIL, 2007). 

 

A educação continuada também é definida como 

algo que englobaria as atividades de ensino após o 
curso de graduação com finalidades mais restritas 

de atualização, aquisição de novas informações, 

com atividade de duração definida e através de 
metodologias tradicionais (PERES, LEITE e 

GONÇALVES, 2010). 

 

Conforme tem sido discutido, a Política de 

Educação Permanente em Saúde é uma política 

pública estruturante que intervém diretamente 

na prática e trabalha a educação em uma lógica 

ascendente, em que a qualificação dos 

trabalhadores é pensada a partir de problemas 
específicos identificados nos processos de 

trabalho, de modo que as questões trabalhadas 

façam sentido para os sujeitos envolvidos, 
baseando-se na aprendizagem significativa e 

levando em consideração as especificidades de 

cada cenário, de cada território, utilizando o 

conhecimento e as experiências que as pessoas já 

possuem (BRASIL, 2009). 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Vislumbra-se que essa própria tese seja um diagnóstico para o Município de Duque de 

Caxias, apontando caminhos para a construção de processos de educação permanente, com 

vistas ao desenvolvimento de competências para os docentes, o que também corrobora com 

uma das competências específicas que Perrenoud (2000) aponta:  “Negociar um projeto de 

formação comum com os colegas (equipe, escola e rede)”.  

 Vale ressaltar que, embora os profissionais apontem a educação continuada como o meio 

de formação, nas falas que foram destacadas anteriormente, eles as direcionam para a educação 

permanente, uma vez que remetem à necessidade da aprendizagem em serviço, à articulação 

entre teoria e prática e à necessidade da formação coletiva, envolvendo todos os trabalhadores 

da educação, além da importância de se refletir sobre a prática e aprender com ela. O que se 

constata é que provavelmente os professores entrevistados possam desconhecer a diferença e 

o que seja cada formação, justamente por não terem vivenciado na rede a proposta de formação 

a partir da educação permanente. 

 Detalharemos, na próxima área temática, os temas que emergiram da prática docente, 

como conteúdos necessários para a formação do professor que atua com estudantes jovens e 

adultos com DI, a partir de algumas experiências relatadas pelos docentes. 

 

II- Urgência docente e esperança para a progressão da aprendizagem (funcional) 

  

 A partir da necessidade e importância da formação contínua e após o percurso que foi 

feito na análise das 9 (nove) competências discutidas anteriormente, refletindo a respeito da 

prática e evidenciando a realidade de alunos jovens e adultos com DI, verifica-se que existem 
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demandas específicas, urgentes e necessárias à serem trabalhadas na prática docente, com vistas 

à progressão da aprendizagem deste tipo de aluno.  

 De modo a descrever esses temas, apresenta-se o esquema a seguir, de acordo com a 

análise de conteúdo das entrevistas:  

 

Figura 25 - Esquema da segunda área temática da categoria 3 (três) 

 

Fonte: Esquema organizado pela autora 

 

 No próximo tópico, apresentam-se os relatos que apontaram para a importância de 

investir nas Atividades funcionais, propondo o foco nas habilidades, a partir do ensino de algo 

que seja útil para o estudante com DI. 

 

 

 

Esse ano a gente ia começar com eles uma proposta, que os pais 

estavam resistindo, que era de tirar todo mundo dos transportes. 
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Porque todos dessa turma pra sair das suas casas pra chegar à escola, 

só precisavam de um ônibus. Então a gente queria, tirar eles do 

transporte escolar e trabalhar com eles essa autonomia por ser um 

ônibus só, seria mais fácil de fazer esse trajeto.  Até de ser conhecido 

pelos motoristas porque normalmente é o mesmo, do mesmo horário. 

Da família começar a junto e depois não ir mais junto. Depois deixá-

los no ônibus, mas seguindo o ônibus. Então a gente queria, tirar eles 

do transporte escolar e trabalhar com eles essa autonomia por ser um 

ônibus só, seria mais fácil de fazer esse trajeto. Mas eu também sei que 

a gente não é eterno e que eles precisam ter um grau de autonomia 

para que possam sobreviver sem a gente. Essa é a minha preocupação, 

porque eles têm pais muito idosos com muitos problemas de saúde, 

alguns já perderam os pais e ficaram à mercê de irmão, de tio, de 

primo. E a gente viu que teve um impacto muito negativo na família 

então a gente vinha buscando esse ano também incluir essa parte do 

transporte (Rossana/CE2). 

  

 A respeito da proposta da professora Rossana de se repensar o uso do transporte escolar, 

vale resgatar outra fala da mesma, que traz uma reflexão a respeito dos benefícios e malefícios 

dos direitos assegurados à pessoa com deficiência, como segue no relato: 

 

E são aquelas coisas que levam a gente a lugares complicados na 

educação especial. O transporte escolar é um direito. Ele é importante 

para muitas famílias, mas para alguns é um problema, porque: "Ah, é 

um direito! Vai vir no transporte.” Sim, não deixa de ser um direito, 

mas levar a família refletir sobre a importância dele não usar o 

transporte escolar, e trabalhar a autonomia, isso é muito necessário. 

Porque ele tem que ser capaz de um dia que ele passar mal e não tiver 

ninguém pra socorrer, ele pegar o ônibus que deixe ele na UPA, ou que 

ele possa ir no baile, na festa, na igreja, com autonomia, sem que os 

pais fiquem ali. É difícil as famílias entenderem essa outra perspectiva, 

da autonomia, da importância da autonomia. Então essa é uma batalha 

que é a questão da autonomia no ir e vir (Rossana/CE2). 

 

 Neste sentido, a professora Ana aponta que o aluno precisa estar incluído em diversos 

espaços da sociedade: 

 

O aluno precisa ocupar os diversos espaços na sociedade, não só o 

ambiente escolar. É preciso também trabalhar com a família a respeito 

da independência e autonomia do aluno (Ana/AEE1). 

 

É importante desenvolver habilidades de autocuidado. Realizar 

oficinas de culinária, de confecção de materiais de artesanato e outras 

atividades práticas. Propor atividades de autocuidado, trabalhar a 

higiene (Roberta/CE1). 
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Construir atividades que vão além de suas deficiências e limitações, 

despertando a curiosidade e a vontade de aprender, compatíveis com 

seus interesses, com vistas a desenvolver habilidades alternativas 

(Rita/CE2). 

 

A questão da prática, da higiene pessoal é muito importante que ela seja 

executada cotidianamente. Porque, pensando no mundo do trabalho, a 

higiene no trabalho é muito importante para a apresentação pessoal, 

uma roupa limpa, escovação dentária, o cabelo alinhado, bem penteado. 

Uma boa apresentação e aparência, isso conta muito. A organização 

mesmo do próprio espaço da sala [...] essa noção espacial organizativa, 

dá para o aluno a compreensão de trabalho [...] vejo que nessa prática 

cotidiana isso vai ajudá-los muito em outros ambientes, além dos 

ambientes do trabalho [...]. Desenvolver práticas diárias de higiene, 

social e de segurança (Rafaela/CE1). 

 

A professora Regina aponta a importância de se pensar em um planejamento para 

atividades da vida adulta: 

 

O aluno já passou dessa fase infantil, já desenvolveu a coordenação 

motora que é possível desenvolver dentro desse tipo de trabalho 

específico. Então a gente pode pensar outras coisas de acordo com a 

idade dele. Quando eu cheguei na escola era uma ideia de educação 

especial que eu acho incrível, é um olhar muito respeitoso com o aluno. 

Então eu cheguei na escola nas minhas primeiras reuniões, eu levei isso. 

Eu falei eu gostaria de ter um espaço que a gente trabalhasse dentro 

dessa ideia, é uma ideia que precisa ser olhada [...] Porque a pessoa 

que tá aqui há quinze anos dentro da escola, dez anos dentro da escola, 

não adianta ficar mostrando o alfabeto, por que ele não vai conseguir. 

O que tinha pra conseguir já conseguiu, a gente tem que ter então agora, 

um outro caminho, um caminho mais prático (Regina/CE3). 

 

O meu aluno que é esse mais velho, é um senhor, ele morava tipo num 

sitiozinho, dentro do sítio ele fazia os trabalhos do sítio, e ele se sentia 

importante, ele plantava pimentinha, planta, essas coisas assim, 

consertava o telhado, ou seja ele tem algumas habilidades, que ele usa 

no dia a dia (Bárbara/ER4). 

 

A gente chegou a construir uma cooperativa de produção de alimentos 

agroecológicos, chamada: “Capim”. Onde os alunos passaram pela 

vivência da educação de horta da escola, do plantio (Rossana/CE2). 

 

É preciso garantir qualidade de vida para os alunos. É necessário levar 

o aluno a ser funcional. Trabalhar com os responsáveis a respeito da 

autonomia e independência dos filhos (Roberta/CE1). 

A professora Raquel/CE4 tem esse desafio, que é a questão de tentar 

promover essa autonomia, participação desse aluno, questões de 

habilidades práticas, por exemplo, de cuidados pessoais, eles têm muitas 
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dificuldades. A questão da aprendizagem também tem que ser 

trabalhada outras questões, porque eles não têm autonomia. É preciso 

trabalhar o dia a dia do aluno. [...] Falta muito essa independência 

deles. A gente encoraja, mas muito deles tem muita resistência 

(Carla/PI/EE4). 

 

 Já a professora Carla aponta também a importância do envolvimento da família nesse 

processo de investimento na autonomia e independência do aluno, conforme o relato a seguir: 

 

Você tem que explicar para aquela mãe que por mais que ele tenha 

dificuldade em tomar banho, mas que ela tem que deixar ele tomar 

banho sozinho. Você tem que incentivar ele a comer sozinho, ele já é um 

adulto. Porque é mais fácil você pegar a colher e colocar na boca 

daquele jovem, mas ele precisa de autonomia. São questões básicas, mas 

faz a total diferença na vida desses alunos. Questões de aprendizagem, 

de atividades do dia a dia, e de apoio também familiar (Carla/PI/EE4). 

 

Então não tem essa perspectiva da produção, da autonomia, da atuação 

na sociedade, no coletivo onde estão inseridos (Rossana/CE2). 

 

No relato da professora Rossana, ela destaca, como construiu as atividades com cada 

aluno, de forma personalizada, de acordo com os interesses e características de cada um, 

conforme os relatos que se seguem: 

 

Então eu tinha dois alunos experimentando atividades administrativas 

da escola junto à secretaria [...] Dois alunos que leem. Então eles 

estavam auxiliando, com a supervisão dos funcionários administrativos, 

toda parte burocrática, que não envolvesse o atendimento com o 

público, porque são meninos que tem uma questão com a fala, 

deformações físicas no rosto, tem uma dificuldade maior nesse trato 

social. [...] Então eles faziam o arquivamento de pastas e 

documentos (Rossana/CE2). 

 

O relato a seguir já foi mencionado anteriormente, devido ao uso tecnológico, mas cabe 

destacá-lo novamente nesta categoria, por se tratar de uma atividade funcional realizada 

especificamente com o aluno em questão: 

 

Um outro aluno que tinha uma maior autonomia, ele era o responsável 

pela digitação, diagramação de todos os bilhetes da escola, avisando se 

vai ter aula, se não vai ter aula, conselho de classe, essas coisas todas.  

Ele fazia no meu computador, e depois da supervisão era enviado pra 

secretaria e imprimia (Rossana/CE2). 
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A gente teve também uma menina que tinha uma afinidade maior com as 

crianças pequenas, ela lida com o sobrinho que tem dois anos, no dia a 

dia, e ela tinha muito essa coisa do cuidado, ela sempre se aproximou 

muito das turmas de educação infantil, então a gente começou a fazer 

um trabalho com ela na educação infantil, como se ela fosse...o que a 

gente fazia antes que era professor auxiliar. [...] Ela ficou responsável 

por acompanhar as crianças ao banheiro, lavar as mãos, distribuir 

material, ajudar na fila do refeitório, sempre com o professor 

responsável pela turma junto (Rossana/CE2). 

 

Os meninos com mais dificuldades que não conseguiram avançar na 

questão da leitura e da escrita, já são mais velhos também com mais de 

40 anos, a mais tempo na escola, com uma rotina já cristalizada, a 

gente se voltou para o trabalho do horto especificamente. Eles tinham 

as tarefas diárias do horto e o acompanhamento de turmas durante o 

horto. Cada turma lá da escola tem as suas tarefas específicas dentro 

da sua faixa etária, e tem o cronograma de dia da semana e horário. 

Eles ficaram responsáveis por acompanhar essa turma na lida do horto 

também (Rossana/CE2). 

  

A gente buscou fazer um trabalho com a cozinha por que duas irmãs já 

com aproximadamente 50 anos, são mais resistentes ao trato com as 

crianças. As atividades de manuseio dos alimentos, seriam coisas que 

elas poderiam fazer na rotina da escola. Elas gostam de estar com 

crianças pequenas, e elas orientam: ‘Ah! Não pode sujar a mesa!’ ‘Ah 

sujou, não tem problema, mas tem que pegar o paninho pra limpar, 

porque vai vim um outro colega depois comer então tem que tá limpo”. 

Depois elas ensacavam, tudo direitinho, pra distribuir para as crianças. 

Elas vendiam essa pipoca, o milho era doado pelos professores, e elas 

vendiam essa pipoca. E esse dinheiro que elas conseguiam com a pipoca, 

a gente comprava materiais que eles escolhiam para sala, pra sala deles 

que era a sala da linguagem, que era o ponto fixo deles (Rossana/CE2). 

 

Encerro os relatos, destacando a fala das professoras Rita e Rafaela, que resumem tudo 

o que já foi exposto nas falas anteriores,  como a importância de trabalhar a autonomia dos 

estudantes jovens e adultos, de desenvolver suas habilidades, cuidar da autoestima, mostrar a 

partir de atividades práticas que eles são capazes, de proporcionar o entendimento de que é 

possível alcançar níveis de independência e que, por serem adultos, é possível sim que eles 

possam experimentar a realidade do trabalho: 

 

O meu papel não é pôr em prática fins terapêuticos ou ações paliativas, 

não é treinar as habilidades deficitárias, mas desenvolver as habilidades 

alternativas, como a autoestima e a autonomia (Rita/CE2). 

 

O que facilita é a vontade que os alunos têm de ser independente, de 

terem autonomia, de terem renda. A independência, autonomia e renda, 

são fatores primordiais para que eles sejam motivados, a estarem em 
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contato com esse ambiente do trabalho. Trabalhar com esses fatores 

facilita o interesse pelo trabalho (Rafaela/CE1). 

 

  Diante do exposto, evidencia-se que desenvolver habilidades práticas, 

promover atividades funcionais, a autonomia e a independência, trabalhar a autoestima e 

identificar os interesses dos alunos são necessidades urgentes, segundo a fala dos professores. 

Mas percebe-se que fica uma pergunta: como fazer esse percurso? Para tentar encontrar uma 

resposta, percebe-se que, nos trechos dos depoimentos dispostos nas categorias anteriores, os 

professores trouxeram esta preocupação com a realidade de um aluno jovem e adulto, que 

demanda outras necessidades da vida, nesta fase.  

 No primeiro tópico desta categoria, a demanda da formação contínua voltada para a 

prática do dia a dia, com vistas a atender a atuação do professor com este público ficou ainda 

mais latente. Desse modo, aponta-se que é necessária a formação voltada para o 

desenvolvimento de competências dos docentes, em especial, como tratado aqui, do professor 

que atua com estudantes jovens e adultos com DI, uma vez que pouquíssimos relatos 

detalharam realmente atividades funcionais. 

 Neste contexto, tendo em vista que as necessidades desse público que mais aparecem 

nas falas apontam que é preciso desenvolver atividades mais funcionais – assim como, em 

alguns momentos fica clara a urgência da construção de um currículo funcional – buscou-se 

compreender o que é e como se constitui um currículo funcional.  

 No entanto, antes de abordar este assunto,  ainda analisando as falas dos professores, 

apresentam-se os próximos tópicos, que de igual modo visam contribuir para o 

desenvolvimento da funcionalidade prática com os estudantes com DI: estratégias para 

desenvolver habilidades laborais, as parcerias na prática docente e os receios dos pais em 

perder o BPC. 
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 Inicialmente, os relatos vão revelar as iniciativas realizadas por alguns professores a 

respeito da temática do trabalho e, em seguida, serão apontadas algumas parcerias que 

favoreceram as práticas docentes, com vistas ao desenvolvimento das habilidades dos 

estudantes, conforme aparecem nos relatos: 

 

O trabalho para o aluno da educação especial pessoalmente com DI, é 

importantíssimo porque eles têm que ter essa questão da inclusão no 

mercado de trabalho. O aluno com DI, se estiver no trabalho, poderá 

promover ou desenvolver tanto o aluno socialmente como a sua emoção, 

e vai favorecer sua autonomia e independência como satisfação pessoal, 

produtividade e responsabilidade. É por esse caminho que eu estou 

sempre elaborando meus planos de aula. Por isso, procuro sempre 

contribuir para a inserção do aluno no mercado de trabalho a partir de 

práticas de motivação profissional, como visitas ao comércio, oficinas, 

até  por conta da necessidade desse público. É uma turma específica. E 

aí eu me preocupo muito com a questão profissionalizante. Eu viso 

sempre identificar as dificuldades dos alunos, os seus saberes prévios 

sobre a questão do trabalho formal, para traçar desenvolver estratégias 

adaptadas para serem utilizadas nessas práticas e ações cotidianas. 

Trabalhar a representação do trabalho para eles, saber o que significa, 

é importantíssimo (Rafaela/CE1). 

 

Divulgação de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência 

(Roberta/CE1). 

 

A gente fez artesanato, e apresentou. Mas nada assim que seja muito 

efetivo voltado ao trabalho (Bárbara/ER4). 

 

É importante desenvolver o potencial laboral. Propor leitura de 

reportagens jornalísticas com jovens desenvolvendo seu potencial 
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laboral. Sensibilizar para a temática do trabalho, a partir do trabalho 

oral (Ana/AEE1). 

 

Eles participam da feira na Grande Rio, com orientações do INSS a 

respeito do BPC, caso o estudante com deficiência seja empregado 

(Roberta/CE1). 

 

Diálogo com os alunos a respeito das exigências do mercado de trabalho 

hoje abordando as cotas das empresas [...] Diálogo sobre as cotas das 

empresas, para que eles (os estudantes com DI) não se enxerguem 

somente para atingir cotas [...] Formação do aluno para inserção no 

mercado de trabalho. Para que eles tenham consciência da sua 

deficiência, do seu potencial profissional, sua importância na realização 

da função (Beatriz/ER3). 

 

O trabalho na empresa fazia com que os estudantes se sentissem 

independentes [...] é importante propor oficinas para trabalhar as 

profissões de interesse dos alunos (Bianca/ER4). 

  

 Na fala a seguir, a professora Rafaela destaca a possibilidade de se utilizar os recursos 

que a própria escola oferece, quando, por exemplo, utiliza os profissionais que estão inseridos 

na escola para que os alunos percebam a importância das diferentes funções. A professora 

reforça sua preocupação em alinhar a prática docente com a perspectiva da vida laboral, algo 

muito próximo do que a professora Rossana relatou anteriormente, quando descreveu as 

atividades personalizadas que ela desenvolveu com os alunos, aproveitando os recursos e a 

estrutura da própria escola, somados aos interesses e habilidades dos alunos: 

 

Com os demais profissionais que estão na escola, eu sempre busco que 

eles entendam que tipo de serviço que aqueles profissionais executam, 

com os diferentes profissionais da unidade escolar. O meu olhar pra esse 

alunado está pautado também em relação a sua prática laboral. Em 

relação a esse aluno, não basta só estar na escola, existe um 

compromisso a mais, a escola tem que proporcionar, para esse aluno 

adulto, mais condições, para que ele possa desenvolver habilidades, 

inclusive, estar dentro do mercado de trabalho [...] Quanto mais seguros 

mais preparados, mas bem conduzidos e orientados eles poderão 

exercer funções laborais [...] Adaptando minha turma, pra que eles 

também sejam atingidos com essas novas formas de inserção laboral 

(Rafaela/CE1). 

 

A escola Santo Agostinho, eu não peguei essa época, mas parece que 

tinha um histórico de conseguir alguma colocação no trabalho para 

alguns alunos, tem um aluno da etapa três que é especial, que trabalha 

na Ciferal, foi conseguido através da escola (Bárbara/ER4). 
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Então algo que eu vejo que seria super bacana para ampliar essa 

questão da autonomia até pra eles terem também essa participação no 

mercado de trabalho, seria esse auxílio, porque eles não são mais 

criancinhas [...] A gente tem que ter toda didática  pra conversar com 

esse responsável coisas bem básicas, ensinar esse pai, essa mãe, ou 

essa irmã, que está lá, eles são responsáveis, porque esses alunos são 

adultos, mas não tem autonomia [...] Você percebe que eles não tem 

autonomia de diversas questões bem básicas [...] Até com muitas 

questões que transcende os muros da escola, aí você tem que explicar 

até questões básicas para aqueles pais também, você tem que explicar 

por exemplo que a pessoa tem que dormir, porque se não de manhã ele 

vai ficar com sono, você tem que explicar que não pode ficar muito 

tempo no vídeo game (Carla/PI/EE4). 

 

A gente chegou a fazer uma proposta pra SME, de que esses alunos 

fossem contratados, os que tiveram melhor desempenho, fossem 

contratados pelas cooperativas, pelas firmas que atuam no município 

[...] A gente montou um projeto, onde eles teriam um período ainda lá 

na escola, exercendo as suas funções, num horário, e outro como alunos. 

[...] E que depois a gente fizesse a transferência deles, enquanto 

funcionários, para escola mais próxima da residência, pra que eles 

pudessem exercer essa função, na comunidade onde eles estão inseridos 

(Rossana/CE2). 

 

Os alunos teriam sim possibilidades de serem inseridos no mundo do 

trabalho. Mas eu sou nova na escola, e pelo que percebi não há um 

trabalho específico com esse objetivo (Regina/CE3). 

 

 Destaca-se aqui, novamente, o relato da professora Rafaela, que reforça mais uma vez 

a importância de se trabalhar a temática da vida laboral nos espaços de aprendizagem. Mas ela 

aponta também a necessidade de se inserir essa temática nas formações dos professores que 

trabalham com estudantes jovens e adultos, conforme consta no relato a seguir: 

 

Eu trabalhava com a EJA, e desde esse momento eu sempre me dediquei 

a buscar uma formação que eu pudesse contribuir para esses alunos 

estar inseridos no mercado de trabalho. Quando eu vim trabalhar com 

a educação especial e principalmente com os alunos de EJA, isso foi 

ainda mais ampliado, pela questão da inclusão é fundamental para os 

alunos, e eu vejo a questão do trabalho como direito, isso dá para esses 

alunos, condições maiores de vida, de satisfação pessoal, eu acho 

importante a questão do exercício da cidadania. É importante levantar 

essa temática nas formações com os professores. Estou sempre tentando 

me atualizar buscando, participando de projetos e vendo projetos novos, 

ações afirmativas em relação à inserção no mercado de trabalho de 

pessoas adultas com DI (Rafaela/CE1). 
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Diante dos relatos, ficou evidenciado que alguns professores buscaram propor iniciativas 

de sensibilização para a temática do trabalho, debates, diálogo com os alunos, algumas 

iniciativas para a inserção na vida laboral e atividades que pudessem promover autonomia e 

independência. Algumas falas descreveram também atividades como oficinas, visitas ao 

comércio e participação em feiras.  

As iniciativas construídas pelos professores mencionados direcionam o olhar para o 

aluno, com a perspectiva de que estes devem vivenciar algumas experiências da vida adulta. 

Isso mostra, também, que existe uma demanda, no processo de escolarização, que extrapola os 

muros da escola. 

Assim, nesse processo de inclusão em outros espaços sociais visando desenvolver a 

autonomia, independência e habilidades nos discentes, as parcerias se tornam importantes, 

conforme se apresenta nos relatos: 

 

Um facilitador são os pares, você encontrar pontes na escola, é igual 

aquele ditado: ‘uma andorinha só não faz verão’. Não adianta a gente 

chegar na escola com toda demanda de inclusão, a Classe Especial tem 

uma demanda com relação a necessidade de trabalhar autonomia, 

participação… a gente tem que buscar outros parceiros que tenham essa 

vontade Forma essas pontes, essa parceria de auxílio, e aí nós vamos 

trabalhando juntos. A gente vai junto trabalhando, oferecendo material, 

recurso, e é a partir disso que o professor, ele vai se sentindo até mais 

confiante [...] Imagina só, um cara que nunca trabalhou exatamente, um 

professor que chega novo, que nunca nem pegou um aluno que é autista, 

não na classe especial, porque pra ser da classe especial, eu acho que 

tem que ser um professor que tenha um olhar diferenciado também. O 

que vai ajudá-lo na prática é a parceria entre os professores. [...] E 

assim a gente tem essa experiência, sempre chega, as vezes as questões 

do novo, e a gente tem que buscar esses parceiros para auxiliar essas 

questões, um facilitador é essa parceria de profissionais, essa ponte 

(Carla/PI/EE4). 

 

Nossa escola tinha um projeto juntamente com a empresa CIFERAL. A 

empresa recebia nossos alunos especiais para trabalhar, mas eles 

permaneciam estudando (Bianca/ER4). 

 

A professora Carla propõe uma reflexão a respeito do mercado de trabalho, pois apesar 

de existir uma exigência em preparar as pessoas com deficiência para os espaços de trabalho, 

as empresas também precisam se preparar para que possam se considerar inclusivas: 

 

A gente ouve assim: “O  aluno tem que se preparar para o mercado de 

trabalho.'' Mas o mercado de trabalho também tem que se preparar, se 

adaptar para esses alunos. A escola já fez esse movimento de pegar na 
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mão mesmo e levar à empresa. Foi feita essa parceria, digamos assim, 

eu não sei exatamente como foi, não sei se foi iniciativa da empresa, nós 

temos aluno do noturno que trabalha, e isso é muito legal. Mas reforço 

a importância das empresas se prepararem também para a adversidade 

(Carla/PI/EE4). 

 

A gente fez uma reunião e a gente chamou o AMA Xerém, é um projeto 

que tem lá em Xerém, porque lá, é difícil, é distante, então não tem muito 

recurso... a gente fica procurando algo, até para eles praticarem esse 

desapego, não que a gente queira eles longe da escola, a escola sozinha 

não dá conta, eles precisam de mais, eles são adultos, eles são idosos, 

tem alunos de 60, 70 anos... Então você percebe, é bacana eles terem 

outros dispositivos (Carla/PI/EE4). 

 

Ainda a respeito do projeto ‘Capim’, do horto, nós conseguimos a 

doação de um terreno em Saracuruna, onde eles poderiam fazer essa 

produção e aí construímos a cooperativa. Nessa parte mais burocrática 

da administração mesmo da cooperativa, os alunos continuavam na 

escola como professores do nosso horto educativo dando aula para os 

alunos do ensino regular [...]. Nós temos também o nosso grupo de 

dança de pessoas com deficiência, você deve conhecer o "Luar sem 

limites". Faz apresentação em tudo quanto é lugar. [...] Então os pais se 

voltaram novamente pra escola, e a gente fica sempre nesse movimento 

de tentar dar autonomia para os alunos. [...] A gente também conseguiu 

encaminhar alguns alunos que tinham condições, pra fazer outras 

atividades na comunidade local de empregabilidade. A gente conseguiu 

vários parceiros para empregabilidade (Rossana/CE2). 

 

 Em meio à busca dos professores por trabalhar a temática laboral e desenvolver ações 

que promovam o debate e a vivência sobre o trabalho, existe o receio dos pais em aceitar e/ou 

investir nesta possibilidade, não só por acreditar ser difícil ou impossível, mas pelo medo da 

suspensão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por isso, o tópico seguinte trata-se do 

BPC: Benefícios e receios, tema que também aparece nas falas a seguir: 

 

É importante trabalhar os receios dos pais quanto a perda do BPC se o 

aluno for empregado. E sempre acolher os relatos da família e promover 

orientações aos pais sobre os benefícios e desafios do BPC 

(Roberta/CE1). 

 

 O que dificulta são as próprias famílias, porque eles, os responsáveis 

pelos alunos, eles têm muito medo da perda do Benefício de Prestação 

Continuada (Rafaela/CE1). 

 

 A gente também faz esse trabalho de informação a respeito do benefício. 

Às vezes os responsáveis, eles acham que quando o aluno for trabalhar, 

ele vai perder o LOAS para sempre, ele vai ficar sem benefício, então os 

pais tem muito essa preocupação (Carla/PI/EE4). 
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Diante do exposto, as dificuldades com as famílias, principalmente quanto ao medo da 

perda do BPC, é algo que precisa ser acolhido e ser trabalhado, como os próprios professores 

relatam em suas falas quando apontam o acolhimento, a informação, os espaços de debates para 

que esse receio possa ser discutido, envolvendo os alunos, a família, a escola e outras pessoas 

que estejam envolvidas neste processo. 

De modo a esclarecer, o benefício foi reivindicado no período de redemocratização do 

país, no auge do processo dos movimentos sociais e políticos na década de 1980, depois de um 

duro período de ditadura militar (STOPA, 2019). 

 Em 1993, foi criado então o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Lei nº 

8.742/1993, que orienta:   

 

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida 

por sua família. (BRASIL, 1993).   

 

No presente ano, o presidente da república sancionou a Lei nº14.176 (BRASIL, 2021), 

com critérios para a concessão do BPC, alterando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e 

estabelecendo o critério de renda familiar para acesso ao benefício. A lei estipula parâmetros 

adicionais de caracterização da situação de miserabilidade e de vulnerabilidade social, 

autorizando, em caráter excepcional, a realização de avaliação social mediada por meio de 

videoconferência. 

Assim sendo, o duelo “benefício ou trabalho” é o desafio que se instala na realidade das 

famílias, pelo receio de ter o benefício suspenso, caso o estudante tenha um vínculo 

empregatício, não conseguindo retomar novamente o benefício, em caso de desemprego. O fato 

é que a vida laboral é uma realidade muito distante para muitos alunos com deficiência. No 

entanto, cabe à escola dar ao estudante o direito de manifestar o desejo de trabalhar. Para isto, 

as atividades de cunho funcional e da vida diária, que estimulem a autonomia e a independência, 

são extremamente importantes no processo de escolarização na vida jovem e adulta, para 

prepará-la para o mercado. 

Diante de tudo que foi exposto até aqui, vislumbra-se a necessidade de que os alunos 

possam vivenciar realidades mais funcionais, mais produtivas e mais realistas, que envolvam e 

acolham as famílias e seus desafios. Por conta disso, retomaremos a temática do Currículo 

Funcional Natural, apresentando a seguir um breve histórico a seu respeito, visando 

compreender como este programa é constituído e de que forma pode contribuir para a transição 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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da vida escolar para a vida adulta pós-escola. Além disso, será proposta uma discussão entre os 

teóricos desta tese e os estudos que fundamentam a temática do Currículo Funcional. 

Inicialmente, é preciso propor uma reflexão do significado do termo currículo. Silva 

(1999, p. 15) define que: “a palavra currículo tem origem na palavra ‘curriculum’ em latim, 

que, etimologicamente, quer dizer pista de corrida. Assim, podemos dizer que no curso desta 

corrida que é o currículo acabamos por nos tornar o que somos”. 

Assim, propondo uma comparação entre a pista de corrida e o currículo, vislumbra-se 

que pessoas que participam desta “corrida” experimentem progressos e avanços, excluindo 

assim a inércia, a paralisação e também a pessoa com deficiência em participar desta “corrida”, 

que se chama transição da vida escolar para a vida adulta. 

Neste contexto, no início da década de setenta, visando desenvolver habilidades que 

levassem as crianças a atuarem da melhor forma possível dentro do seu ambiente, tornando-as 

mais independentes e criativas, um grupo de pesquisadores da Universidade de Kansas – a partir 

de parceria estabelecida com a coordenadora geral do Centro Ann Sullivan del Perú (CASP - 

Lima) – discutiu pela primeira vez um currículo que pudesse ser utilizado para crianças normais 

na faixa etária de quatro a cinco anos (SUPLINO, 2005).  

Na década de 80, a proposta do Currículo Funcional foi trabalhada pela Doutora Judith 

Leblanc em parceria com a doutora Liliana Mayo, do Centro Ann Sullivan do Peru, sendo 

adaptada pela equipe, transformando o modo de trabalhar com pessoas com autismo e outros 

transtornos do desenvolvimento. Mais tarde, em 1990, Leblanc passou a usar o termo Currículo 

Funcional Natural e, em seguida, utilizou a nomenclatura Currículo para a vida (SUPLINO, 

2005). 

A filosofia de “tratar como pessoa e educar para a vida” é um dos princípios essenciais 

do CFN, planejado de forma prática pelo CASP.  Eles utilizam o termo “pessoas com 

habilidades diferentes'' para referir-se às pessoas com deficiência, pois acreditam na valorização 

dos potenciais e nas habilidades individuais de cada pessoa possui e não nos prejuízos e 

limitações presentes no parecer do diagnóstico médico (WALTER, 2017). 

Neste sentido, a Lei Brasileira de Inclusão, quando define o que são pessoas com 

deficiência, afirma que: 

 

[...] pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, *em interação com diversas barreiras 

existentes nos vários ambientes podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 20015, 

grifo nosso) 
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Desse modo, o Currículo Funcional Natural “é mais que ações isoladas. É um conjunto 

de instruções e informações que reúnem não apenas uma prática a ser desenvolvida em sala de 

aula, como também uma filosofia e um conjunto de procedimentos” (SUPLINO, 2005, p.32). 

Cardoso (1997) apud Walter (2017) defende uma proposta curricular com perspectiva 

comunitária e participativa, culturalmente adaptada e com base no conhecimento do aluno, com 

enfoque no seu meio e nas relações recíprocas entre eles. Esse tipo de abordagem parte do 

princípio de que é necessário compreender o aluno como um ser complexo e que está em 

permanente desenvolvimento. É importante considerar e envolver também o contexto familiar 

e social do aluno, compreendendo a comunidade em que este está inserido. Esses são fatores 

que propiciam o desenvolvimento de todas as aptidões e habilidades específicas para melhor 

funcionamento na vida do estudante. 

 O Ministério da Educação, quando se refere à educação, ao conhecimento, à escola e ao 

currículo, afirma que estes devem estar: 

 

[...] a serviço de um projeto de sociedade democrática, justa e igualitária. Um ideal de 

sociedade que avança na cultura política, social e também pedagógica. Uma sociedade 

regida pelo imperativo ético da garantia dos direitos humanos para todos. Diante do 
ideal de construir essa sociedade, a escola, o currículo e a docência são obrigados a se 

indagar e tentar superar toda prática e toda cultura seletiva, excludente, segregadora e 

classificatória na organização do conhecimento, dos tempos e espaços, dos 

agrupamentos dos educandos e também na organização do convívio e do trabalho dos 

educadores e dos educandos. É preciso superar processos de avaliação sentenciadora 

que impossibilitam que crianças, adolescentes, jovens e adultos sejam respeitados em 

seu direito a um percurso contínuo de aprendizagem, socialização e desenvolvimento 

humano. (BRASIL, 2007, p. 13-14). 

  

 Ferreira (2014, p. 91), em seu artigo “Pedagogia das Possibilidades: é possível um 

currículo para a diversidade nas escolas brasileiras?”, propõe uma reflexão a respeito do 

currículo de uma pedagogia de possibilidades: 

 

O currículo de uma Pedagogia de Possibilidades, dessa forma, se configura como um 
currículo de rupturas porque ajuda pessoas de grupos vulneráveis a construir novas 

formas de ser e estar no mundo, de sentir e interagir com o outro: educa para o respeito 

à diversidade e ensina a respeitar a diferença no outro; incorpora reflexão sobre os 

problemas sociais relevantes à formação humana e tudo o mais que for relacionado ao 

cultivo de nossa humanidade e preservação da nossa civilização. 

 

Segundo Suplino (2005), os estudos de Leblanc mostram que um currículo estruturado 

para desenvolver as potencialidades de uma pessoa com necessidades educativas especiais 

deveria ser um conjunto dos objetivos a ensinar e procedimentos de como ensinar. A autora 

afirma que todo currículo deveria responder a três questões: 
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Figura 26 - Currículo Funcional Natural segundo Suplino 

 

Fonte: Esquema elaborado pela autora com base nos estudos de Suplino (2005) 

 

Nesse contexto, Souza (2020, p. 6), ao construir um caderno pedagógico com o título 

“Práticas pedagógicas e o viés do currículo funcional natural: possibilidades educativas para 

jovens e adultos com deficiência intelectual em uma escola especial”, afirma, que: 

 

a perspectiva da organização do ensino, pelo viés do Currículo Funcional Natural, é 

uma alternativa interessante principalmente ao focar o ensino de jovens e adultos com 

deficiência intelectual, pessoas que têm idade além da faixa dada para a educação 

básica, mas ainda com possibilidades e necessidade de aprendizagens que lhes 

favoreça estar e participar da vida em seus contextos sociais. 

  

Suplino (2005), ainda baseada nos estudos de Leblanc (1992), afirma que o currículo 

deve ser funcional e natural, gerando o menor número de erros possíveis, conforme a descrição 

a seguir: 

 

 As habilidades (objetivos) que serão ensinadas devem ter função para a vida 

do estudante, ou seja, devem ser úteis, sendo utilizadas de imediato ou em um 

futuro próximo. O aluno poderá utilizar as atividades aprendidas em sua 

própria vida ou para contribuir em sua família ou comunidade. Assim, não 

deveriam ser ensinadas coisas que não têm significado para a sua vida, 

desperdiçando energia do aluno para aprender. 

Assim sendo, entende-se por habilidades funcionais todas as habilidades 

necessárias para viver a vida de uma forma exitosa, desde as habilidades mais 

básicas até as acadêmicas, como ler e escrever. 

Importante refletir, neste momento, a respeito do que vamos ensinar ao nosso 

aluno. Terá utilidade para a vida dele?  

  

 

O Que Ensinar?  

 

Objetivos 

  
 

Para que ensinar? 

 

Princípios 
Norteadores, 
Filosofia 

  
 

Como ensinar? 

 

Procedimentos 

Funcional 
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É natural porque está relacionado ao ato de ensinar, às situações de ensino, 

recursos selecionados e procedimentos utilizados, bem como à lógica na 

execução das atividades. O professor deve encontrar oportunidades de ensino 

que sejam naturais, evitando situações artificiais. 

 

Suplino (2005) afirma que muitos alunos vêm de uma longa história em unidades de 

ensino e não foram poucas as situações nas quais as tentativas de aprender resultaram em 

frustrações, ao longo de sua vida escolar. Provavelmente estes alunos e suas famílias 

acreditaram ou escutaram que os mesmos jamais iriam avançar. Por isso, é extremamente 

importante propor atividades e experiências que possam resultar em sucesso, para que eles 

possam se sentir capazes de seguir em frente. 

Santos (2013, p. 33) ressalta que o percurso escolar deve ser compreendido como um 

processo que envolva todos os aspetos e dimensões da vida de cada aluno. A escola assume um 

dos papéis principais na construção de um projeto de vida dos alunos com deficiência, sendo 

um dos seus objetivos “a promoção de uma transição para a vida ativa e adulta efetiva e 

contextualizada através de processos ensino-aprendizagem de habilidades [...] providenciando 

oportunidades de sucesso pessoal e social”. 

Diante do exposto, tem-se os princípios que norteiam o Currículo Funcional, baseados 

em alguns aspectos, conforme o quadro a seguir: 

 

Naturais 
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Figura 27 - Princípios do Currículo Funcional Natural 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Suplino (2005) 

  

Desta feita, o currículo funcional é defendido por Walter (2017) como caminho possível 

de “educação com a vida”, pois está baseado no o ato de ensinar a partir de habilidades 

compatíveis com a idade cronológica, promovendo uma alternativa de comunicação, ensinando 

atividades vitais, atribuindo valor ao seu funcionamento adequado e mostrando aos estudantes 

as consequências reais do que estudam, mediante suas atitudes e participação no meio em que 

vivem. 

 De modo a refletir as ideias básicas de uma formação baseada em competências, 

orientada para a profissionalização e para a prática reflexiva, recorremos a Perrenoud (2002), 

que propõe aspectos relevantes para essa estrutura:  

 

► uma transposição didática baseada na análise das práticas e de sua transformação; 

► um referencial e competências-chave; 

► um plano de formação organizado em torno de competências; 

► uma aprendizagem por problemas; 

► uma verdadeira articulação entre teoria e prática; 

► uma organização modular diferenciada; 

 

 
Currículo Funcional 

Natural 

 

A pessoa como centro 

 

A filosofia que orienta 
todas as ações dos 

profissionais e 
familiares envolvidos no 

trabalho do CFN tem 
como máxima o respeito 

à pessoa portadora de 
necessidades educativas 

especiais. 

 

 

 

 

 

Concentração nas 
habilidades 

 

Concentrar a atenção 
naquilo que a pessoa 
com deficiência pode 

fazer, nas habilidades e 
potencialidades. 

 

 

 

Todos podem aprender 

 

Todos podem aprender, 
porem cabe ao professor 

avaliar qual a melhor 
forma de ensinar, quais 

os melhores 
procedimentos e 
recursos a serem 

utilizados. 

 

 

 

 

A participação da 
família no processo de 

aprendizagem 

 
A filosofia do currículo 

funcional natural, 
compreende  

a participação da família 
como peça fundamental 
para o avanço da pessoa 

com deficiência. 

 

 

 Princípios 
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► uma avaliação formativa das competências; 

► tempos e dispositivos de integração das aquisições; 

► uma parceria negociada com os profissionais. 

  

Desse modo, todos os aspectos supracitados vêm ratificar a importância de se analisar 

a prática, compreender as competências, propor um plano de formação. A partir da 

aprendizagem baseada na problematização, é possível articular teoria e prática, partindo da 

articulação entre os profissionais, o que direciona ao processo de educação permanente. 

É possível considerar que a participação dos profissionais de forma efetiva, a partir do 

processo de formação, resultará no apontamento de possíveis soluções para os problemas 

vividos no dia a dia, possibilitando uma tomada de decisão mais assertiva (SANTOS, 2015). 

Diante do exposto, após toda discussão realizada até aqui na presente tese, percebe-se a 

urgência em desenvolver as competências necessárias nos docentes, promovendo espaços de 

compartilhamento de vivências, ampliando os conhecimentos do corpo docente, ressignificando 

ou construindo um novo olhar para os estudantes jovens e adultos com DI, tomando consciência 

do seu lugar como docente e levando, de igual modo, o aluno, familiares e comunidade ao 

processo de conscientização.  

Paulo Freire, ao citar a importância da conscientização afirma que: 

 

[...] A conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica: 

é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que 

fazem e refazem o mundo. [...] A conscientização não está baseada sobre a 

consciência, de um lado, e o mundo, de outro; por outra parte, não pretende uma 

separação. Ao contrário, está baseada na relação consciência-mundo (FREIRE, 1979, 

p. 26-27). 
 

Em suma, quando a proposta estiver pautada na funcionalidade, na potencialidade, nas 

habilidades, na modificação do meio, na quebra de barreiras, no presente com a perspectiva do 

futuro, aí sim estaremos trabalhando para o desenvolvimento da autonomia e independência, 

propondo caminhos de oportunidades a partir de estratégias estruturadas, como o currículo 

funcional propõe, conscientizando a pessoa com deficiência de seus direitos como cidadão. 

 Assim, finalizaremos esta categoria com o tópico: acompanhamento da vida pós-

escola. 

 

   
Acompanhame
nto da vida pós-

escola  
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 Essa fala aparece somente no relato de uma professora, mas percebe-se que está presente 

nas entrelinhas das outras entrevistas, pois a preocupação com a vida do aluno, fora do espaço 

escolar, é algo evidente em vários relatos registrados aqui nesta tese. Destaca-se, desse modo, 

a reflexão da professora a respeito da vida pós-escola: 

 

Mas a gente não conseguiu depois de alguns anos, dar o 

acompanhamento depois que eles saíram da escola. Dar um 

acompanhamento permanente, para monitorar como é que as coisas 

efetivamente foram se encaminhando. Até porque a gente não tem 

pessoal pra isso: dar conta das demandas da escola e dar conta de ex-

aluno, às vezes fica complicado. A gente se esforça bastante, mas às 

vezes fica complicado (Rossana/CE2). 

 

 Diante deste relato, a pergunta que se faz é: será que o professor precisa permanecer 

acompanhando o aluno, mesmo quando não se é mais aluno da instituição? Quando se pensa 

no aluno sem deficiência, o professor continua acompanhando esse aluno, mesmo após o seu 

desligamento da unidade escolar?  

Freire (1979) afirma que o processo de conscientização exige que os homens criem sua 

existência com recursos que a vida lhes oferece. Desse modo, as dificuldades não estão na 

deficiência, mas sim nas barreiras que se impõe à pessoa com deficiência. 

 Retomando à importância do Currículo Funcional Natural, se investirmos nos 

fundamentos sociais, desenvolvendo a autonomia, focando no desenvolvimento humano, em 

todos os ambientes naturais, construindo recursos que promovam qualidade de vida e 

abrangendo as dimensões da vida humana, não teremos que nos preocupar em permanecermos 

acompanhando este aluno fora do espaço escolar. Para isso, é preciso pensar na construção de 

atividades mais funcionais, mais úteis, que promovam a progressão das aprendizagens para a 

vida.  
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___________________________________________________________________________ 

 

Capítulo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM PRODUTO COMO PONTO DE PARTIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos 

põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 

acrescentando a ele algo que fazemos.  

(FREIRE, 2011, p. 33) 
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 Com vistas à solucionar o que foi posto na discussão anterior, segue um projeto de 

implementação de educação permanente para os docentes no Município de Duque de Caxias, 

de modo a responder o quarto objetivo deste trabalho que trata de propor estratégias e 

espaços de formação que favoreçam o desenvolvimento de competências entre docentes 

para atuar, com vistas à transição da vida escolar para a vida adulta pós-escola.  

 Não pretende-se aqui pensar estratégias com início, meio e fim, mas propor um projeto 

de EP, que tenha como “ponto de partida” a própria tese, uma vez que ela se apresenta como 

o resultado das inquietações, reflexões e apontamentos que os docentes trouxeram sobre a 

prática, em seus relatos, direcionando tantos temas que precisam ser ampliados em suas 

discussões, em outros espaços, com todos os profissionais da educação, gestores, familiares e 

estudantes com deficiência intelectual.  

 Desse modo, considera-se a própria tese como o primeiro produto que poderá nortear 

o início da discussão no processo de implementação da educação permanente no Município 

de Duque de Caxias, pela Secretaria de Educação, a partir da Coordenadoria de Educação 

Especial e da Sala Paulo Freire/Centro de Referência em Estudos, Pesquisa e Formação 

Continuada, nomeado anteriormente como CPFPF. 

 Assim sendo, propõe-se, a seguir, um projeto inicial como processo para 

implementação da EP, demonstrando a estrutura necessária para sua organização, 

configurando assim o segundo produto: 

 

Quadro 22- Síntese da proposta de implementação da educação permanente pela Secretaria 

de Educação/CEE/Sala Paulo Freire, no Município de Duque de Caxias 

ETAPAS Proposta de implementação da Educação Permanente 

1ª Etapa Encontro com a equipe da CCE/SME para apresentar os resultados 

da pesquisa, e proporcionar uma roda de conversa a respeito da 

temática: prática docente com jovens e adultos com DI, com vistas à 

transição da vida escolar e pós-escola. 

 

2ª Etapa Identificar os professores da rede, de todas as unidades escolares, que 

atuam com estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual. 

3ª Etapa Criar um grupo de trabalho (GT) para a organização da 

implementação do processo de educação permanente.  

Sugere-se a seguinte composição: 
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- 2 (dois) profissionais da CEE, dentre eles a Coordenadora da 

Educação Especial;  

- 4 (quatro) professores que atuam com estudantes jovens e adultos com 

DI, sendo 1 de cada unidade polo, indica-se que sejam 

preferencialmente professores que participaram do presente estudo;  

- 1 (um) profissional da Sala Paulo Freire, por ser um setor específico 

da SME que organiza e gerencia as formações do município. 

4ª Etapa Promover os encontros de educação permanente com docentes, 

gestores, orientadores e demais profissionais da educação, com vistas à 

formação baseada em competências docentes, na perspectiva da 

construção do programa a respeito do Currículo Funcional Natural. 

 

Ao longo do processo de educação permanente, outras ações deverão 

ocorrer para estruturação da formação com base na realidade do docente 

e do estudante. Assim, propõe-se os seguintes passos: 

► levantar o perfil dos estudantes, construindo espaços de rodas de 

conversa, com vistas à análise a respeito da realidade de cada aluno e 

de cada turma. 

A partir daí, estabelecer metas: onde estamos? E aonde queremos 

chegar?  

Envolver os alunos em suas aprendizagens e em todo o processo. 

 

► ampliar as ações educativas, a partir das formações, para as unidades 

escolares, envolvendo as famílias e a comunidade escolar. 

 

 

5ª Etapa 

 

Promover um encontro semestral com a rede, para devolutiva do 

processo de EP e avaliação dos resultados. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 23 - Estrutura necessária para a realização da EP 

Dias do encontro A ser definido com a CEE e a Sala Paulo Freire. 

Tempo de duração dos 

encontros 

Sugerem-se 2 (duas) horas. 

Período (semanal ou 

quinzenal)  

A ser definido com a CEE e CPFPF. 

Local Sugere-se o auditório da SME e/ou encontros itinerantes nas unidades polos. 

Público-alvo Professores, gestores e demais profissionais da educação que atuam com 

estudantes com DI. 
Participarão das discussões também os estudantes, familiares e a comunidade 

escolar, de acordo com as etapas supracitadas. 

Temas e demandas 

 

Temas que norteiam as competências docentes e as discussões dos   processos   

de aprendizagens/Currículo Funcional Natural. 

Inicialmente sugere-se utilizar a presente tese, desmembrando as categorias, 

como ponto de partida para refletir a prática e problematizá-la, separando temas 

como:  
 

- prática docente com estudantes com DI;  

- tempo de permanência do estudante em classes;  

- estudantes com DI nas turmas de EJA;  

- formação docente; 

- competências docentes; 

- luta contra o capacitismo; 

- Currículo Funcional Natural. 

 

Serão definidos outros temas no decorrer do processo.  

Metodologia Metodologia ativa. 

Material didático Filmes, documentários, dinâmicas, dentre outros materiais levantados pelo GT, 

de acordo com a necessidade, para a realização da formação. 

Materiais científicos e 

outros 

- Artigos, dissertações e teses. 
- Documentos norteadores, leis, portarias. 

Público a ser incluído Profissionais de outros setores: saúde, lazer, trabalho e esporte, dentre outros. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Diante da proposta, espera-se que a partir da implementação da educação permanente, 

por meio da formação baseada em competências docentes, seja possível construir o programa 

a respeito do Currículo Funcional Natural, possibilitando a garantia de uma prática baseada na 

vida jovem e adulta e promovendo melhor qualidade de vida para os estudantes e, de igual 

modo, para os professores, de modo a que estes possam sentir-se acolhidos em suas práticas, 

problematizando suas ações, refletindo a respeito delas e promovendo novos caminhos, de 

forma coletiva e menos solitária. Como afirma Freire (2011), somos seres programados para 

aprender, ensinar, conhecer e intervir, e é justamente esta condição que nos faz compreender a 

prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da 

autonomia de educadores e educandos.  
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___________________________________________________________________________ 

 

Capítulo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA PAUSA... 

E A VIDA NO PERÍODO DA PANDEMIA? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo encurta, o tempo se dilui: o ontem vira agora; o amanhã já 

está feito. Tudo muito rápido.  

(FREIRE, 2011, p. 85) 
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Neste capítulo, optou-se por fazer uma pausa, antes das considerações finais, e trazer 

alguns relatos dos professores, já que ao final da entrevista, até para acolher o professor, eles 

explanaram um pouco do que estavam vivendo naquele momento – momento que na verdade 

nos encontramos até hoje. Assim, eles trouxeram um pouco da sua vivência docente, sobre o 

que estava sendo possível ou não. 

Desse modo, seguem os relatos, que de maneira respeitosa e com sentimento de gratidão, 

decidi expor para dizer que, apesar de um tempo tão desafiador, esses professores aceitaram 

participar da construção desse estudo. Por isso, dedico a eles todo meu respeito e o meu sincero 

agradecimento. 

 

Durante a pandemia do COVID-19, nossa escola criou um site 

para disponibilizar as atividades remotas para todos os 

estudantes da UE com suas respectivas turmas. Além das 

atividades postadas semanalmente no site da instituição escolar, 

os estudantes, pertencentes às classes regulares e às classes 

especiais, também puderam ter acesso a essas atividades no 

formato impresso. As atividades da sala de recursos foram 

postadas no site da instituição e priorizavam a ludicidade em 

seus jogos, atividades, leituras, audiobook, dentre outras 

atividades diferenciadas que estimulavam raciocínio lógico, 

conhecimento matemático, alfabetização, leitura, etc. Apesar de 

todo o esforço do corpo docente e equipe pedagógica nesse 

momento de pandemia, a participação dos estudantes não foi 

proveitosa em sua totalidade, mesmo com a disponibilização de 

material impresso muitos responsáveis ainda não haviam 

buscado o material. Existem realidades que são bem complexas, 

a classe especial do noturno, por exemplo, conta com 

estudantes pertencentes ao grupo de risco e seus responsáveis 

também são do grupo de risco, o que é muito preocupante. A 

escola sempre mostra-se pronta para auxiliar esses estudantes, 

disponibilizando contato do professor, mas mesmo com todos os 

esforços, o ensino remoto foi desafiador (Carla/PI/EE4). 

 

Eu tenho Whatsapp de todos eles, desde o começo do ano, tem 

um grupo, e com as mães, a gente tinha marcado passeios, por 

isso eu estou sempre falando com eles. A gente tem a plataforma 

da escola onde colocamos as atividades. Eles estavam muito 

empolgados, eu até levei atividades na casa dos alunos, outros 

iam pegar na internet, só que agora eles estão ficando cansados, 

eles não querem pegar não, eles estão pegando de 15 em 15 

dias, e estão demorando para entregar as atividades 

(Raquel/CE4). 

 

Inicialmente a gente só estava mandando via whatsapp, via 

página no facebook, mas quando foi flexibilizando, a diretora e 

outras profissionais lá da escola, da equipe diretiva, passaram 
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a ir pra escola, então elas passaram a fazer a impressão dessas 

atividades. E aí eles estão indo na escola pra buscar. E aí eu 

tenho contato com parte da turma, muitos também não tem 

celular, ou não conseguem via Whatsapp, mas eu tenho de 

alguns, assim, uns 15/18 alunos (Bruna/ER1). 

 

Durante o tempo de pandemia eu atuei nas discussões e 

planejamento de atividades postadas no Facebook da escola, 

diretamente com os professores do AEE e da Classe Especial 

para discussão e planejamento das atividades e participei das 

reuniões organizadas pela escola (Claudia/PI/EE3). 

 

Com a pandemia essa questão digital é praticamente nula. Eu 

vou à escola, entrego as apostilas, quase ninguém vai. Um aluno 

foi hoje, ele levou a "apostilinha" dele, um outro aluno não 

aparece, eu falo com a mãe, mas ela fala: "Eu vou professora". 

Mas é aquela preguiça de mãe. E ela disse (a mãe) que foi pra 

Campos pra cuidar dos parentes lá e não está nem aqui no Rio. 

Então assim, é muito complicado a gente ter acesso, de uma 

turma de quase 30, eu consigo acesso a 5, 6 que aparecem pra 

pegar material. E pela internet a gente tem o site da escola com 

as atividades no site, mas ninguém acessa praticamente. Essa 

parte tecnológica eu também não gosto, eu consigo acessar 

alguma coisa. Mas muitos dos meus alunos eu não falo com 

eles, eu falo com os filhos, que tem celular. Eles não sabem 

mandar Whatsapp, eles não sabem falar, eles não sabem se 

colocar, é muito problemático (Bárbara/ER4). 

 

As atividades durante a pandemia foram bem poucas. Tem 

alguns alunos específicos que a gente troca umas mensagens. A 

gente faz chamada de vídeo. Mas a maioria eu acho que fica bem 

complicado para as famílias. Na escola nós propusemos um tipo 

de trabalho que agora a gente tá até reavaliando e procurando 

uma nova estratégia para tentar atingir esses alunos. Porque foi 

bem pouca a participação deles. Eu acho que o maior nó não é 

nem a questão de ter o celular, de ter a internet e tal... O maior 

nó é o tempo para família mesmo. São alunos que demandam 

uma atenção muito grande. E aí o responsável está 

sobrecarregado, ele precisa dar conta de uma série de coisas 

porque você precisa dar conta da casa, você precisa daquela 

pessoa, que é teu filho, irmão às vezes… Você precisa dar conta 

de trabalhar e, às vezes, o momento em que eles estão na escola 

é o momento do respiro desse responsável, pra fazer as coisas da 

vida adulta. E na pandemia é ali o tempo todo, eu acho que o 

maior nó, pelo meu olhar, é a questão do tempo para esse 

responsável parar e se dedicar a fazer uma tarefa da escola, e 

participar de uma atividade da escola (Regina/CE3). 

 

Agora que a gente está repensando caminhos para tentar 

atingir esses alunos, porque a gente não está conseguindo 

atingir durante a pandemia. Na minha última conversa com a 
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Claudia (PI/EE3), a gente estava falando sobre isso, assim: 

Como fazer um trabalho virtual com um aluno que não tem 

nenhuma interação, não tem interação visual, porque são 

autista, não tem comunicação verbal? E aí sim, se já 

presencialmente, já é um trabalho que é bem desafiador, a 

distância, então, fica muito mais (Regina/CE3). 

 

E essa coisa do ensino remoto que foi enfiado goela a baixo que 

não atende. O cara não tem comida, você vai esperar que o cara 

acesse o celular pra fazer a sua aula? Chega a ser piada! E 

agora vai contar como dia letivo, que é outro absurdo, porque as 

escolas particulares estão bombando com seus aplicativos todos 

e essas crianças vão perder realmente a possibilidade de ter esse 

desenvolvimento. Vai ser computado como dia letivo. Corre pra 

fazer atividade, posta no Facebook, posta, pra comprovar que 

você fez, mas eu não fiz porque, se o aluno não alcançou, eu não 

fiz. Colar a atividade do Google é a coisa mais fácil que existe. 

E as pessoas entraram nessa onda, inclusive os professores, isso 

também a gente não conseguiu ver, eu fui vencida lá em Caxias 

(Rossana/CE2). 

 

Mas eu defendi que a gente fizesse outras ações que atingissem 

os alunos, e que também acolhessem as pessoas, porque todos 

nós estamos num sofrimento emocional muito grande, vivendo 

uma coisa que nunca vivemos antes, tendo que lidar com uma 

série de situações que a gente não estava preparado pra lidar. 

(Rossana/CE2). 

 

Teve professor que veio buscar cesta básica aqui, lá de Caxias. 

Então não entra na minha cabeça o gestor estar preocupado com 

prazo pra postar atividade no Facebook, quando o seu colega 

está passando fome. A gente perdeu motorista. A gente teve a 

família de uma criança que foi dizimada, a criança foi recolhida 

pelo conselho tutelar, não sobrou ninguém. Só sobrou a criança. 

E o que que a gente faz para acolher essas pessoas? Nem uma 

nota de pesar a gente tem. E aí a gente vai fazer atividade pra 

botar em site? Facebook? (Rossana/CE2). 

 

Diante dos relatos, percebe-se que grandes foram os desafios dos professores para 

propor a realização de atividades que atendessem ao público da educação especial, no período 

da pandemia. Vale ressaltar que o conteúdo desses relatos não foram analisados como conteúdo 

para subsidiar a pesquisa, uma vez que foram falas que surgiram após a finalização das 

entrevistas, mas aparecem aqui somente como uma forma de acolher os professores e 

compreender como eles estavam lidando com a prática docente neste tempo.  

Outro destaque é que embora eles apontem algumas ferramentas tecnológicas, elas só 

foram citadas neste momento, sendo referenciadas como recursos e tentativas utilizadas neste 
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período da pandemia, não sendo apontadas durante a entrevista como um algo que é utilizado 

na sua prática docente. Cabe ressaltar que as falas indicam até o contrário, apontando o desafio 

de utilizá-las com os alunos, o que corrobora com a afirmativa de toda a pesquisa até aqui – a 

necessidade das atividades funcionais – pois se que os alunos tivessem condições de ter um 

celular ou usar o aparelho de alguém da família, caso fossem trabalhadas as competências 

necessárias para que eles utilizem os recursos tecnológicos, num momento como este eles não 

dependeriam da ajuda da família para manipulá-lo. 

No entanto, de fato este foi um período difícil que esperamos que não esteja tão longe 

de ser finalizado, e que possamos num momento breve, dizer: vencemos a COVID-19!!!! 
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CONCLUSÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; 

Temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos 

descaracteriza. 

(SOUZA SANTOS, 1999, p. 45) 
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 A presente tese teve por objeto o desenvolvimento de competências docentes para atuar 

com jovens e adultos com deficiência intelectual. O primeiro objetivo foi alcançado, 

descrevendo a estrutura organizacional e pedagógica da educação especial no Município de 

Duque de Caxias à partir da análise do Plano de Ação da CEE e dos PPPs das unidades polos. 

Em seguida os dois objetivos seguintes foram respondidos, mediante a análise das entrevistas 

– de acordo com a análise de conteúdo de Bardin – segundos os princípios do tipo de pesquisa 

(estudo de caso). Os resultados foram extensamente discutidos através da ótica dos estudos de 

Paulo Freire e Perrenoud e apoiado nas políticas públicas. 

 Os resultados da tese evidenciaram que as reflexões que emergem da prática docente 

envolvem inúmeros aspectos, localizados tanto no processo do trabalho quanto fora do espaço 

escolar, o que responde, assim ao segundo objetivo: identificar aspectos inerentes à prática 

do docente de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual, a partir do processo 

reflexão sobre a ação. Assim, temas importantes surgiram desse processo de reflexão sobre a 

ação: comprometimento e humanização com a docência; vínculo professor e aluno e inclusão 

social; o fazer docente; planejamento; reflexão na ação e sobre a ação; investir nas 

potencialidades; experiências positivas na prática docente; vivência e autoavaliação do 

professor; trabalhar a autopercepção x infantilização dos discentes; representatividade da 

escola, acompanhamento e auxílio ao professor; agente de apoio à inclusão; interação/inclusão 

entre os discentes; conscientização de todos e direito dos alunos; família: desafios e/ou 

possibilidades; dificuldades cognitivas dos discentes; desafios do/no processo de inclusão; 

descaso com os estudantes e experiências de exclusão; a falta de políticas públicas; falta de 

estrutura e recursos e dificuldades e faltas no cuidado intersetorial da saúde  e, por fim, a saúde 

mental dos docentes.  

 O estudo evidenciou que são inúmeras questões que atravessam a prática do professor, 

não estando este ofício resumido somente ao ato de ensinar. Tais reflexões levaram os 

professores ao próximo momento, vivenciando o processo de reflexão sobre a prática e 

descrevendo situações em que fosse possível identificar as competências desses docentes, 

respondendo assim o terceiro objetivo: analisar as competências dos docentes que contribuem 

no processo ensino-aprendizagem de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual.  

 Assim, após a análise das entrevistas, utilizando-se como fundamento as dez 

competências de Perrenoud (2000), foram identificadas as seguintes competências: organizar e 

dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; saber conceber 

dispositivos de diferenciação e ampliar espaços de aprendizagens; envolver os alunos em suas 

aprendizagens; trabalhar em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver 
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a família; (mau) uso das novas tecnologias; desafios e dilemas da profissão;  (saber administrar 

sua própria) formação contínua; urgência docente e esperança para progressão da 

aprendizagem.  

 Os resultados mostraram a urgência na formação permanente dos docentes, a 

importância das competências para atuar e a necessidade de proporcionar atividades mais 

funcionais para os alunos jovens e adultos com DI. Desse modo, espera-se que o presente 

estudo seja um “produto” que possibilite mudanças no município, propondo o processo de 

formação permanente, por meio da prática reflexiva, com vistas ao desenvolvimento de 

competências, objetivando intervir na prática, com a perspectiva de trabalhar com os 

estudantes com DI a partir do Currículo Funcional Natural.  

 Assim sendo, a pesquisa respondeu o quarto objetivo, propondo estratégias e espaços 

de formação que favoreçam o desenvolvimento de competências entre docentes para atuar 

com vistas à transição da vida escolar para a vida adulta pós-escola.  

 A perspectiva é que a partir da formação baseada em competências docentes seja 

possível construir o programa a respeito do Currículo Funcional Natural, como caminho 

possível de garantia de uma prática baseada na vida jovem e adulta, combatendo os processos 

de infantilização desse aluno e promovendo melhor qualidade de vida, principalmente na 

perspectiva da vida pós-escola. Retomando ao questionamento proposto por Perrenoud (2000), 

apresentado nas considerações iniciais do presente estudo, lançamos a pergunta do referido 

autor: “afinal vai-se à escola para adquirir conhecimentos ou para desenvolver competências?”.  

Ouso responder que o conhecimento faz parte das competências. No entanto, conhecimento 

sem a competência específica para saber usá-lo, ou como usá-lo, é vão. Desse modo, 

responderia de uma forma freiriana, em diálogo com Perrenoud: professores e alunos vão à 

escola para desenvolver competências e construir novos conhecimentos.  

Diante do exposto, o estudo confirma a tese defendida, quando afirma que, em um 

processo de reflexão-ação, observa-se que as competências docentes para a prática de 

formação de estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual, com vistas à transição da 

vida escolar para a vida adulta pós-escola, apresentam limitações que podem ser supridas por 

meio da formação permanente do docente. 

Importante dizer que parte do presente estudo foi apresentado no Seminário 

Centenário de Paulo Freire “Diálogos com Paulo Freire: inéditos, viáveis e esperança na 

Educação”, que decorreu nos dias de 14 a 24 de outubro de 2021 (Anexo VIII). O evento 

foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação a partir do Centro de Referência em 

Estudos, Pesquisas e Formação Continuada – Sala Paulo Freire. A participação se deu na mesa 
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temática “Diálogos e práticas em educação especial numa perspectiva inclusiva”. Vale 

ressaltar que, na composição da mesa, esteve presente o diretor de uma das unidades polos, a 

pesquisadora principal deste estudo e, para mediar a discussão, a coordenadora da educação 

especial do referido município. Considera-se que este momento oportunizou reflexões a 

respeito dos estudos de Paulo Freire e da educação especial na perspectiva inclusiva, traçando 

uma breve devolutiva à sociedade de parte da presente pesquisa. 

Quanto às limitações deste estudo, destaca-se a pandemia pela COVID-19, que de certa 

forma impossibilitou a coleta presencial de dados, inviabilizando a realização da observação 

da prática docente nos cenários em que se deu o presente estudo. 

 Conclui-se que as reflexões aqui analisadas demostram um estudo inacabado, que se 

coloca como ponto de partida, mas não se encerra por aqui, pois estamos em constante reflexão 

e formação. Considera-se que sua relevância é incontestável, pois representa historicamente um 

movimento de luta, de busca pela inclusão, de processos de reflexão e que todos nós – 

pesquisadores, professores e estudantes, com ou sem deficiência, famílias, gestores, 

comunidade escolar, sociedade civil e demais setores intersetoriais – precisamos refletir e 

contribuir para processos de inclusão mais humanizados, não só nos espaços escolares, mas na 

vida, rompendo assim com os muros das escolas.  
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APÊNDICE I -  SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NO MUNICÍPIO 

 

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de ________.  

 

 

 
Ao Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire (CPFPF). 

Município de Duque de Caxias/ RJ  

 

 Eu, Silvia Cristina Pereira dos Santos, responsável principal pelo projeto de pesquisa, o qual 

pertence ao Programa de Pós Graduação Stricto Sensu, do Curso de Doutorado da Linha de cuidados 

em seu contexto sócio cultural, da Universidade Federal Fluminense, venho pelo presente, solicitar, 

através do Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire, autorização para realizar a pesquisa 

no Município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, sob o título Planejamento educacional 

individualizado para estudantes com deficiência intelectual: uma estratégia para o 

desenvolvimento de competências laborais, com o objetivo de propor a vivência laboral aos 

estudantes jovens e adultos com deficiência, visando contribuir para a transição da vida escolar para o 

trabalho. Ressalto que o presente projeto de pesquisa tem como orientadora a Professora Drª Geilsa 

Soraia Cavalcanti Valente. 

Deixo o contato do pesquisador principal: Silvia Santos (21) 968580715/ email: 

silviacps56@gmail.com.  

 Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, a coleta de dados deste projeto será iniciada, 

atendendo todas as solicitações administrativas dessa Coordenação.  

Contando com a autorização desta instituição, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.  

Atenciosamente, 

____________________________  

Silvia Cristina Pereira dos Santos  

RG  
Universidade Federal Fluminense  

 

 

____________________________  

Orientadora 
RG  

Universidade Federal Fluminense  
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APÊNDICE II -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação  

Título do Projeto: Prática reflexiva no ensino de jovens e adultos com deficiência intelectual: uma 

questão de competências docentes 

Pesquisador Responsável: Silvia Cristina Pereira dos Santos  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense/ Escola De 

Enfermagem Aurora De Afonso Costa - Doutorado 

Telefones para contato: (21) 968580715 Email: silviacps56@gmail.com  

Nome: _____________________________________________________________________  

Você está sendo convidado para participar da pesquisa, sob o título “Prática reflexiva no ensino 

de jovens e adultos com deficiência intelectual: uma questão de competências docentes”. Queremos 

analisar as contribuições da reflexividade sobre a prática do docente de estudantes jovens e adultos 

com deficiência intelectual, com vistas à transição da vida escolar para a vida adulta pós-escola.  

 Os participantes do presente estudo serão professores das classes especiais de Deficiência 

Intelectual, Professores do ensino regular que tenham alunos incluídos, Professores das Salas de 

Recursos e Professores I da educação especial. 

 Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema 

se desistir. A pesquisa será feita nas Escolas Polos de cada distrito do Município de Duque de Caxias, 

onde você participará de uma entrevista. O processo da entrevista é considerado seguro, mas é possível 

ocorrer riscos, como por exemplo, você ficar emocionado com alguma pergunta. Caso aconteça algo 

errado, você pode interromper o processo da entrevista imediatamente falando com a pesquisadora Silvia 

Cristina Pereira dos Santos. Mas há benefícios que serão construídos a partir da pesquisa, a partir da sua 

participação. 

 Considerando o período de excepcionalidade ocasionado pela pandemia do Covid-19, e a 

necessidade de isolamento social, as entrevistas serão realizadas no formato online, por meio 

do aplicativo TeamLink, o qual garantirá a gravação das entrevistas para posterior transcrição das 

mesmas. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, 

mas sem identificar os participantes da pesquisa. Quando terminarmos a pesquisa, divulgaremos os 

resultados para todos os participantes. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisadora 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, agora ou em qualquer 

momento.  
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Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto 

foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em 

contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por email ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: e-

mail: etica.ret@id.uff.br/ tel./fax: (21) 26299189. 

Eu, ___________________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo com a minha participação, como voluntário, nesta pesquisa. 

Rio de Janeiro, _______de _________de _________ 

Assinatura do(a)  Docente: ___________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Pesquisador (a):______________________________________________________ 
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APÊNDICE III - PROCESSO DA ANÁLISE DE CONTÉUDO – DECOMPOSIÇÃO DAS 

FALAS  

 

Prática docente com estudantes com DI: Ação-reflexão-ação/ Competências 

Prática docente com estudantes com DI 

(Ação-reflexão-ação/ Competências) 

(UR) 

Ocorrência 

(UR) 

Unidade de Significação 

(US) 

A reflexão leva a compreensão dos aspectos 

pedagógicos da ação docente (Ana/AEE) 

1 Reflexão e a compreensão 

da ação docente 

A reflexão reorienta a ação docente (Ana/AEE) 1 Reflexão na ação docente 

Há um trabalho colaborativo entre o AEE e o 
Eredensino Regular, mas geralmente as iniciativas- 

em buscar novas estratégias partem da professora 

do AEE (Ana/AEE) 

1 Trabalho colaborativo 

Existe um cenário desafiador no contexto da escola 

pública, que desafia a prática docente. (Ana/AEE) 

1 Cenário da escola pública: 

desafios para a prática 

docente 

O tempo disponível entre professor do AEE e 
Ensino Regular é insuficiente para estratégias 

refletidas (Ana/AEE) 

1 Falta de tempo para 

planejamento 

O grupo de estudos são muito espaçados 

(Ana/AEE) 

1 Tempo reduzido para 

processo de aprendizagem 

do professor 

Sensibilização e conscientização dos responsáveis 

(Ana/AEE) 

1 Participação da família 

Debate e troca de vivência com os responsáveis 

(Roberta/CE1) 

1 Participação da família 

Discussão de casos de vivências bem sucedidos, 

como meio de informação e debate entre os 

responsáveis (Roberta/CE1) 

1 Participação da família 

Discussão sobre os medos, dúvidas e preocupações 

dos pais (Roberta/CE1) 

1 Participação da família 

Trabalhar com os responsáveis a respeito da 
autonomia e independência dos filhos (capaz de 

querer, escolher e realizar). (Roberta/CE1) 

1 Participação da família 

Participação dos alunos em atividades externas 

com vistas ao mercado de trabalho (Roberta/CE1) 
1 Ampliar o espaço de 

aprendizagem 

Trabalhar a auto percepção do aluno com DI, como 

jovem e adulto (Roberta/CE1) 
1 Auto percepção do discente 

Propor atividades que conscientizem os aspectos da 

vida adulta e a diferenciação entre as escolhas e o 

comportamento infantil e adulto (Roberta/CE1) 

1 Auto percepção do discente 

Desenvolver habilidades de autocuidado 

(Roberta/CE1) 

1 Autocuidado 

Realizar oficinas de culinária, de confecção de 

materiais de artesanato e outras atividades práticas 

(Roberta/CE1) 

1 Atividades funcionais 
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Delegar responsabilidades na rotina da aula 

(Roberta/CE1) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

+Envolver os alunos em diferentes atividades 

(Roberta/CE1) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Contar com a família para dar continuidade em casa 

em relação ao que é desenvolvido na escola 

(Roberta/CE1) 

1 Participação da família 

Contribuir para a inserção do aluno no mercado de 

trabalho (Roberta/CE1) 

1 Atividades para inserção no 

trabalho 

Garantir qualidade de vida (Roberta/CE1) 1 Qualidade de vida 

Propor atividades de autocuidado, trabalhar a 

higiene (Roberta/CE1) 

1 Autocuidado 

Levar o aluno a ser funcional (Roberta/CE1) 1 Atividades funcionais 

A prática pedagógica é planejada com atividades 
pensadas para o processo de escolarização dos 

alunos (Beatriz/ ER1) 

1 Progressão das 

aprendizagens 

Prática pedagógica utilizando a perspectiva 

construtivista (Beatriz/ ER1) 

1 Construtivismo 

Trazer a realidade do aluno para o meio escolar 

(Beatriz/ ER1) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens  

Utilizando materiais de uso comum para os alunos: 

reportagens; receitas; bulas de remédio, encartes de 

supermercado (Beatriz/ ER1) 

1 Recursos da vida diária  

Buscar ouvir as necessidades e dificuldades, 

acolhendo suas experiências para que o processo 
ensino aprendizagem seja significativo (Beatriz/ 

ER1) 

1 Acolhimento ao discente 

Levar o aluno a sentir-se incluído na turma 

(Bianca/ER4) 

1 Inclusão 

O trabalho colaborativo entre o Ensino Regular e a 
Sala de Recursos é um trabalho de troca tanto de 

informações sobre os alunos como de ideias para as 

aulas (Bianca/ER4) 

1 Trabalho colaborativo 

A minha prática é direcionada para uma escola 

inclusiva, uma educação global livre de 
preconceitos e que reconhece e valoriza as 

diferenças (Rita/CE2) 

1 Inclusão 

Penso inclusão como oportunidades iguais de 

acesso aos meios que se fizerem necessários para 

os alunos com necessidades educacionais especiais 

(Rita/CE2) 

1 Inclusão 

A prática docente que favoreça ao 

desenvolvimento pleno das habilidades físicas, 
motoras, cognitivas e de construção de caráter 

(Rita/CE2) 

1 Prática docente para o 

desenvolvimento das 

habilidades 

Uma prática que leve os alunos a serem cidadãos 

de direitos e deveres para com a sociedade, de 

maneira igualitária e na medida de suas 

desigualdades (Rita/CE2) 

1 Cidadania 
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Minha prática docente como P1 Educação 

Especial, é feita através do diálogo com os 

professores que atuam na Sala de Recursos, Classe 

Especial e em Turmas Regulares (Claudia/PI.EE 3) 

1 Diálogo entre os docentes 

Acompanhamento e 

auxílio ao professor 

Minha prática docente não é diretamente com os 

estudantes na execução das atividades 
pedagógicas, mas de apoio e suporte aos docentes 

que atuam com estudantes público-alvo da 

Educação Especial (Claudia/PI.EE 3) 

1 Apoio e suporte aos 

docentes  

Costumo discutir os casos dos alunos com os 

professores, trocar informações e planejar 

atividades (Claudia/PI.EE 3) 

1 Discussão e Planejamento 

Interajo com os familiares dos alunos ao realizar 
entrevistas e tratar de questões relacionadas ao 

processo educacional dos estudantes 

(Claudia/PI.EE 3) 

1 Participação das famílias  

Atuo nas questões burocráticas junto à direção e 

orientadores (educacionais e pedagógicos) 

(Claudia/PI.EE 3) 

1 Participação da 

administração escolar 

Participo do processo de avaliação inicial para a 
inserção no AEE de estudantes com algum 

indicativo de DI que não possuem laudo 

(Claudia/PI.EE 3) 

1 Avaliação dos estudantes 
com indicativo de 

deficiência 

Minha prática pedagógica se dá através de ações 

que valorizem as potencialidades dos meus alunos, 

a partir de um planejamento que envolva habilidade 

de comunicação, falada ou escrita (Rafaela/CE1) 

1 Planejamento para a prática 

pedagógica 

Práticas diárias de higiene, social e de segurança 

(Rafaela/CE1) 
1 Atividades da vida diária 

Prática de motivação profissional por conta da 

necessidade desse público. É uma turma específica. 

E aí eu me preocupo muito com a questão 
profissionalizante (Rafaela/CE1) 

 

1 Estratégias para inserção do 

aluno no trabalho 

Eu viso sempre identificar as dificuldades dos 

alunos, os seus saberes prévios sobre a questão do 

trabalho formal, para traçar desenvolver estratégias 
adaptadas para serem utilizadas nessas práticas e 

ações cotidianas (Rafaela/CE1) 

1 Estratégias para inserção do 

aluno no trabalho  

O trabalho para o aluno da Educação Especial 

pessoalmente com DI, é importantíssimo porque 

eles tem que ter essa questão da inclusão no 

mercado de trabalho (Rafaela/CE1) 

1 Inclusão no mercado de 

trabalho 

Trabalhar a representação do trabalho para eles, 
saber o que significa, é importantíssimo 

(Rafaela/CE1) 

1 Estratégias para inserção do 

aluno no trabalho 

O aluno com DI está no mercado, poderá promover 

né ou desenvolver tanto o aluno socialmente como 

na sua emoção, e vai favorecer sua autonomia e 
Independência como satisfação pessoal, 

produtividade e responsabilidade. É por esse 

1 

 

1 

 

1 

Inclusão no mercado de 

trabalho/  

Autonomia/  

 

 Independência 
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caminho que eu estou sempre elaborando meus 

planos de aula (Rafaela/CE1) 

 

O início na EJA foi um baque, eu cai meio de 

paraquedas. 

A EJA é uma turma com muitos alunos, cada um 
com a sua especificidade. São vários grupos numa 

turma: aquele grupo que não conseguiu estudar na 

idade adequada; tem um outro grupo com suas 

dificuldades, mas não avançava porque faltava 
muito; e um outro grupo que claramente tem 

alguma deficiência e aí não conseguia mesmo 

avançar. É um desafio na prática docente! 

(Bruna/ER1) 

1 Os dilemas da turma 

heterogênea  

Os alunos começaram a me dar dicas de como a 
outra professora fazia com a turma. Eu gostei, e 

tentei nos mesmos moldes (Bruna/ER1) 

1 

1 

Acolhimento ao discente/ 

E envolver os alunos na 

aprendizagem 

Separava a turma em grupos, não necessariamente 
nesses 3 grupos, por exemplo, os que ainda não 

sabem ler nada, porque facilitava até o percurso 

dentro da sala (Bruna/ER1) 

1 Organizar e dirigir situações 

de aprendizagem 

Eu oscilava, tinham atividades, principalmente 

quando eu estava dando a atividade de português e 
de matemática que eu dava específico para cada 

grupo, mas em outras, eu juntava o grupo todo e 

trabalhava com todo mundo (Bruna/ER1) 

1 Organizar e dirigir situações 

de aprendizagem 

Levava os alunos que não sabiam ler, a ter essa 

troca com os outros, que já estavam mais 

avançados (Bruna/ER1) 

1 Administrar a progressão 

das  aprendizagens 

A dificuldade acaba entrando, nos entraves que a 

gente tem mesmo, enquanto docente. Por exemplo, 
a gente não tem tempo de planejamento. 

(Bruna/ER1) 

1 Falta de tempo para 

planejamento 

Eu trabalhava 40 horas semanais no Rio, que eu 

também não tinha hora de planejamento, e 

trabalhava também a noite em Caxias, se bem que 
Caxias sabe....ir pra Ruy era assim o meu alívio. 

(Bruna/ER1) 

1 Sobrecarga de trabalho  

Eu passava um dia tão estressante na outra escola, 

tão cansativo, tanto físico, quanto mentalmente, 

que ir pra Ruy era até um alívio, mas ainda assim o 
trabalho não era de excelência, não conseguia fazer 

um trabalho de excelência. (Bruna/ER1) 

1 Sobrecarga de trabalho e 

prejuízo na docência 

Primeiro que eu tinha dificuldades por que não era 

uma etapa de ensino que eu tinha trabalhado. 

(Bruna/ER1) 

1 Falta de formação e 

experiência 

A falta de tempo de conseguir planejar. 

(Bruna/ER1) 

1 Falta de tempo para 

planejamento 

Toda essa discrepância de aprendizado (de um 

grupo muito misto) dentro de uma sala só 

(Bruna/ER1) 

1 O dilema da turma 

heterogênea 
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Primeira foi aquele baque pegar a turma da 

EJA.....porque .....pelo menos eu ....tudo de novo 

que eu encaro fazer, eu tenho aquela coisa, eu 

preciso dar conta disso. (Bruna/ER1) 

1 Comprometimento 

Trocando com outras pessoas, você vai vendo a 
realidade, e você vai levando em consideração uma 

coisa que eu detesto, mas assim....pro seu bem estar 

mental e físico você acaba tendo que levar que é: "Eu 
vou fazer aquilo que eu consigo fazer!" (Bruna/ER1) 

 

1 Enfrentar os deveres e 

dilemas da profissão 

Eu peguei a classe especial porque eu acho que eles 
precisam da nossa ajuda. A gente tem que amar 

mesmo, tem que gostar muito dos alunos, porque é 

muito difícil (Raquel/CE4) 

1 Afeto na relação docente e 

discente 

A minha turma tem 10 alunos, cada um com uma 

deficiência diferente, as vezes a gente precisa de 
auxílio mesmo, não tem como ficar sozinha, porque 

eles precisam de auxílio para ir ao banheiro, eu 

preciso de ajuda até para ir ao refeitório. 

(Raquel/CE4) 

1 Necessidade de agente de 

apoio à inclusão 

Geralmente a gente está presente assim o tempo 
todo, às 4 horas você não pode nem um segundo, 

.estar desatenta a eles.  (Raquel/CE4) 

 

1 Sobrecarga da profissão 

Mas é muito proveitoso o trabalho, você sente uma 

alegria assim... eu sinto até muita falta deles. 
(Raquel/CE4) 

 

1 Afeto na relação docente e 

discente 

Eles também tem uma dificuldade muito grande  de 

reter alguma coisa  (Raquel/CE4) 

 

1 As limitações dos discentes 

É um trabalho muito devagar, o que a gente tem que 

buscar é a satisfação deles em estar ali. Isso eu acho 
que é o principal. 

(Raquel/CE4) 

1 Estar na escola como espaço 

de satisfação 

Procuro assim na minha turma de Classe Especial, 
ter um a mesma rotina, porque eles gostam da 

rotina né. A gente chega, lê uma história. O 

engraçado é que eles tem as preferências deles, eles 

gostam das mesmas histórias, mesmo que a gente 
mude uma vez ou outra pelo menos tem que ter uma 

história que eles gostam porque eles sabem o que 

vai acontecer né, para eles poderem participar, 

interagir  (Raquel/CE4) 

1 Organização das atividades 

A gente trabalha muito com música, eles gostam 
muito de música, gostam de dançar, eles gostam de 

muito de conversar sobre assuntos de todo tipo, eles 

tem as mesmas vontades que a gente, falam sobre a 
família, sobre passeios, eles gostam das mesmas 

coisas que a gente embora eles tenham objetivos 

diferentes. (Raquel/CE4) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 
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Eles tem vontade de sair, de comer e até de 

participar das atividades da escola. Eles curtem 

muito. (Raquel/CE4) 

1 Visão reducionista sobre o 

aluno deficiência 

No carnaval, a gente deu um baile de carnaval na 

escola, e uns 15 ias antes nós estávamos falando 

sobre o baile de carnaval, coisa de criança simples 
na escola, eles estavam super empolgados, e eles 

falaram: tia faz um lanchinho diferente pra gente na 

sala.  (Raquel/CE4) 

1 Infantilização do jovem e 

adulto com DI 

Quanto ao ensino propriamente dito é um pouco 
mais complicado. Eu tenho alunos que sabem um 

pouco as letras. Eu tenho alunos que sabem algumas 

junções de sílabas simples, eu tenho um aluno com 
Síndrome de Down que quase não fala, mas ele 

repete o alfabeto todinho. Eu sempre no começo da 

aula eu passo as letras para eles, do que tá na sala, e 

eu vou colocando as letras: “A” de que? E é sempre 
com muita festa.(Raquel/CE4) 

 

1 Dificuldades em propor 

situações didáticas sob 

medida  

No momento das atividades, os que não sabem 
repetem dos que sabem. Eles já estão no alfabeto, 

mas tem alguns que não retém nem as vogais, 

numerais até 10. Alguns conseguem outros não 

(Raquel/CE4) 

1 Dificuldades em propor 
situações didáticas sob 

medida  

É um trabalho recente. Eu já tinha tido prática na 
sala de leitura por alguns anos, mas nunca com 

contato tão direto com alunos com deficiência, na 

Educação Especial. Então foi uma coisa mesmo de 
tentativa e erro mesmo, de aprendizado a cada dia 

(Regina/CE3) 

1 Formação 

Às vezes você planeja alguma coisa, enfim....eu 

acho que é um caminho de tentativa e erro, as vezes 

você propõe  uma coisa que acha que vai ser muito 

legal, mas que eles não compram,  e as vezes uma 
coisa que você acha que já não vai ser tão legal e se 

desdobra na turma (Regina/CE3) 

1 Planejamento e saber 

construir situações didáticas 

sob medida 

É um caminho de aprendizagem mesmo diário. Da 

gente com eles, porque eles vão mostrando para 

gente a cada dia como seguir (Regina/CE3) 

1 Planejamento e saber 

construir situações didáticas 

sob medida 

E uma coisa que eu acho bem peculiar na Classe de 

DI, é cada um com uma especificidade.  

(Regina/CE3) 

1 Especificidade de cada 

aluno 

Às vezes você planeja alguma coisa, e aquela 
atividade precisa se desdobrar em 5, porque tem 

cada aluno com uma especificidade diferente 

(Regina/CE3) 

1 Planejamento e saber 
construir situações didáticas 

sob medida 

E uma coisa que eu vi muito lá (no Regina Celi) e 
que eu gosto muito dessa ideia, é de que não tem 

muito uma separação é todo mundo junto e 

misturado então todas as turmas tem muitos anos 

incluídos, e tá todo mundo junto o tempo todo 
(Regina/CE3) 

 

1 Interação da Classe Especial 

com o Ensino Regular 
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Tem muitas atividades que são propostas e que o 

objetivo é justamente é essa socialização, essa 

interação. O objetivo não é separar o aluno 

deficiente aqui, o aluno que não tem deficiências 

aparentes ali (Regina/CE3) 

1 Socialização e Interação da 

Classe Especial e Ensino 

Regular 

Eu falei com o professor de Ciências que, o meu 
objetivo é que a gente faça junto a oficina do 

plantio, para que os alunos tenham essa interação 

social (Regina/CE3) 

1 Trabalhar em Equipe 

Além do trabalho efetivo do plantio, eles vão ter 

uma interação social, o contato do aluno regular 
com esse aluno especial e desse aluno especial com 

o aluno regular (Regina/CE3) 

1 Trabalho afetivo e interação 

social 

Por que as vezes é uma pessoa que tá muito restrita 

ao Convívio com a família apenas, ou com uma 

outra pessoa deficiente também dentro da escola e 
não tem esse espaço também ampliado 

(Regina/CE3) 

1 Ampliar o espaço de 

aprendizagem 

No Regina Celi é muito natural de convívio, entre o 

aluno especial com aluno regular, lá na Santa Luzia 

é muito natural com o aluno surdo, porque cai todo 
mundo conversando em Libras o tempo todo. É bem 

interessante, eu acho bem bonito esse caminho, né? 

Eu acho que é isso que a gente precisa trazer mesmo, 
a tentativa de diminuir a marginalização dessa 

pessoa (Regina/CE3) 

 

1 Interação entre os discentes 

Cabe a gente tentar quebrar esse isolamento. Por 

que é muito possível (Regina/CE3) 

1 Ação coletiva 

É claro que nem tudo são flores a gente esbarra em 

muitas questões, tem muitas coisas que merecem ser 
olhadas, criticadas, avaliadas, elogiadas e tal.... mas 

eu acho que o caminho principal é você ter esse você 

olhar de entender que o aluno especial, ele não ele 

não é criança, por exemplo, o aluno jovem ou adulto, 
não é criança, a escola tende infantilizar 

excessivamente esses alunos (Regina/CE3) 

1 Infantilização do jovem e 

adulto com deficiência 

A gente precisa trabalhar com eles dentro de uma 

perspectiva que atinja a capacidade neurológica 

dele (Regina/CE3) 

1 Trabalhar as 

potencialidades 

É preciso respeitar o momento dele, porque o cara 
não é mais criança então não tem que ser tratado 

como criança, não tem que ir pra escola pra ficar 

pintando (Regina/CE3) 

1 Respeito e compromisso 

com a docência 

O aluno já passou dessa fase infantil, já 

desenvolveu a coordenação motora que é possível 

desenvolver dentro desse tipo de trabalho 
específico. Então a gente pode pensar outras coisas 

(Regina/CE3)   

1 Planejamento para 

atividades da vida adulta 

Eu propus para eles um trabalho no dia da mulher, 

nós montamos um cartaz, e foi um  trabalho assim, 

o produto final foi um grande cartaz (Regina/CE3) 

1 

 

 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens/  
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1 Trabalho coletivo 

Eu chamei todos os alunos. Eu conversei com eles 

sobre o dia da mulher que um dia de luta e tal.... 

Enfim ...Tive uma conversa dentro da capacidade 

deles de me entenderem, mas não foi aquela coisa 
de: "A mulher maravilha é mulher maravilha!" 

(Regina/CE3) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Vamos pensar aqui, vocês veem muitas mulheres 

dentro da escola? Vocês veem poucas 

mulheres?  Eles responderam: "Tem muitas 

mulheres! (Regina/CE3) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Eles falaram alguns nomes de mulheres  que eles 
conseguiram falar e tal e aí eu falei então olha só a 

gente agora vai sair, até pra ter esse trabalho de tirar 

os alunos de dentro da sala, de mostrar para a 

escola. (Regina/CE3) 

1 Ampliar o espaço de 

aprendizagem 

Falei: "a gente vai sair, vocês vão conversar com as 
mulheres que a gente encontrar, (expliquei que elas 

estavam ali como trabalhadoras) (Regina/CE3) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

As mulheres que a gente encontrar a gente vai pedir 

uma foto para fazer um trabalho do dia da 

mulher."  A gente foi assim alguns alunos 

conseguiam falar e ser entendidos outros não mas 

eu estava ali fazendo a ponte. (Regina/CE3) 

1 O professor como mediador 

(facilitador) do processo 

No caminho eu fui trabalhando com eles como entrar 

numa sala. A gente vai pedir licença, a gente vai 

dizer o que que a gente quer, assim para entrar na 
sala de alguém a gente precisa bater na porta. Foi um 

trabalho muito grande, muito amplo dentro de uma 

coisa específica.  (Regina/CE3) 

1 O professor como mediador 

(facilitador) do processo 

Depois eu peguei o livro de ponto da escola, 

levamos o livros de ponto para a sala. Aí eu falei o 
nome de todas as mulheres que tinham, fiz uma 

lista escrevei o nome de todas as mulheres 

(Regina/CE3) 

1 Trabalhar com os recursos 

do cotidiano da escola  

Depois pedi para uma aluna especifica devolver, 

ela viu onde a gente tinha pego e eu pedi para ela 
devolver o livro de pontos naquela mesa, que não 

podia deixar cair, não podia entregar na mão de 

ninguém tinha que colocar especificamente 
naqueles mesa. Então era avaliar a capacidade de 

atender um comando daquela aluna. (Regina/CE3) 

1 Trabalhar as situações 

didáticas sob medida 

Pedi, que a menina que me auxilia, que fica lá 

comigo (São muitos alunos e ela fica comigo dando 

suporte) Pedi para ela ir junto. Eu fiquei com o 

restante da turma eu falei para ela:   "Não pega! Se 
cair pede pra ela pegar! Só vai observando para ver 

se ela vai colocar no lugar certo para manter o 

cuidado pro livro de ponto ser devolvido intacto né, 

mas que ela faça esse caminho. (Regina/CE3) 

1 Agente de apoio à inclusão / 

Trabalho em Equipe 

Então ela foi direitinho, chegou lá, bateu na porta, 
pediu licença, entrou na sala dos professores, 

colocou e ficou se sentindo assim super útil. Ela 

1 Trabalhar as situações 

didáticas sob medida 
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voltou pra sala, assim... toda feliz. Super útil!! 

Porque ela fez. E ela seguiu o comando exatamente 

como eu falei para ela. (Regina/CE3) 

Voltamos pra sala, eu fiz um trabalho artístico 

também eles pintaram, nós recortamos umas flores. 
Eles pintaram (posso te mandar depois que eu 

tenho fotos desse trabalho), eles pintaram umas 

flores, e a gente colou o nome de todas as mulheres 
da escola nessas flores e montamos, eles 

montaram um cartaz grande sobre o dia da mulher. 

(Regina/CE3) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Fomos conversando sobre o dia da mulher, que é 

um dia basicamente de luta, e foi um trabalho bem 

legal (Regina/CE3) 

1 Conscientização  

Inclusive eu fui falando com eles, que ali na sala nós 
tínhamos mulheres, porque, às vezes a gente 

infantiliza né e não permite que esse aluno se 

entenda, pra além de alguém confinado num corpo 
deficiente (Regina/CE3) 

 

1 Auto percepção e 
reconhecimento como 

mulher  

Quando acabou eu pedi pra eles  irem, entreguei o 
cartaz na mão deles, e falei, agora a gente  vai ter 

que procurar um lugar na escola pra gente colocar. 

Eles quiseram colocar na entrada da escola porque 
era pra todo mundo ver. Eles ficaram super felizes 

com o cartaz (Regina/CE3) 

1 

 

 

1 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens/ 

 

 Produção coletiva 

Perguntei a dirigente de turno, onde podia ficar? Aí 

ela falou tem que perguntar a diretora por que acho 

que aqui poderia ser um lugar.....aí eu tive que 
segurar essa aluna....porque a diretora estava na 

reunião de pais, ela queria entrar na sala porque ela 

queria perguntar a diretora (Regina/CE3) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Porque ela queria prender o papel, aí eu segurei ela, 

"a gente tem que aguardar ela tá em reunião, vamos 

esperar" aí ficamos ali aguardando quando a 
diretora saiu da sala, aí eu pedi pra ela falar, ai ela 

falou: "o papel, o papel, na parede o papel" 

(Regina/CE3) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Aí a diretora falou um lugar que a gente pudesse 
fazer, aí um outro aluno que tem Síndrome de Down, 

mas que é muito desenvolto, sabe? Ele é bem.... ele 

foi lá me ajudou a prender então (Regina/CE3) 

 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Foi um trabalho que eles desenvolveram, tudo do 

início até o final e foi bem legal, eu achei que  foi 

uma experiência muito bacana (Regina/CE3) 

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

A minha função no cargo Professor I Educação 
Especial age na perspectiva de auxiliar as 

demandas pedagógicas no que se refere à 

modalidade de Educação Especial, assim 

acompanho e auxilio os professores da sala regular, 
professores da sala de recursos e professores das 

classes especiais, para que possamos juntos pensar 

1 Acompanhamento e auxílio 
aos professores que atendem 

ao público-alvo da 

Educação Especial 
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em práxis que acolham esses estudantes em suas 

especificidades (Carla/ PI/ EE4) 

Auxilio na confecção de materiais, recursos, 

tecnologias assistivas que podem dar condições 

para o processo de aprendizagem desses 

estudantes. (Carla/ PI/ EE4) 

1 Recursos de tecnologias 

assistivas para o processo de 

aprendizagem 

Auxilio também de modo colaborativo com o corpo 
docente e a equipe pedagógica das Unidades 

Escolares a pensar estratégias de aprendizagem 

para acessibilizar participação, aprendizagem e 
permanência desses estudantes pertencentes ao 

público-alvo da Educação Especial (Carla/ PI/ 

EE4) 

1 Trabalho colaborativo com 
os docentes e equipe 

pedagógica 

Também auxilio na elaboração, avaliação e 

implementação dos PEIs (Planejamento 
Educacional Individualizado) para que os 

estudantes possam ter acesso a um currículo que vá 

ao encontro de suas demandas diversas (Carla/ PI/ 

EE4) 

1 Apoio e suporte aos 

docentes 

 

 

Auxilio na elaboração do protocolo da Rede de 

Ensino, denominado como: Avaliação Inicial, que 
objetiva realizar estudo de caso para a matrícula de 

estudantes que possuem indicativos de deficiência 

na sala de recursos, mas que ainda não possuem 

laudo médico (Carla/ PI/ EE4) 

1 

 

 

 

Apoio e suporte aos 

docentes 

 

 

Lá é uma escola Polo, lá tem muitos alunos. quando 
eu cheguei na rede, no início a gente acompanhava 

5 escolas, e eu ficava muito angustiada porque só 

na Santo Agostinho é um mundo.... eu nunca tinha 
visto uma escola com tantos alunos público-alvo da 

educação especial: sala de Recursos, classes 

especiais (Carla/ PI/ EE4) 

1 Demandas da prática 

docente e suas angústias 

Lá na Santo Agostinho, a gente tem falado do 

processo de lidar: o professor para lidar com aluno 
público-alvo da Educação Especial (Carla/ PI EE4) 

1 Interação docente e discente  

A equipe sempre teve essa questão de acolher, 

conversando que ninguém está imune a deficiência, 

e ninguém está imune a deficiência mesmo (Carla/ 

PI EE4) 

1 Conscientização  

Quanto ao professor, no acolhimento com esses 
alunos, eles reconhecem, eu creio que eles pensam 

assim que é um desafio, acolher esse aluno na sua 

particularidade (Carla/ PI EE4) 

1 

 

1 

Acolhimento/ 

 

Desafio das particularidades 
do estudante com 

deficiência 

A professora Raquel/CE4,  tem esse desafio, que é 

a questão de tentar promover essa autonomia, 

participação desse aluno, questões de habilidades 
práticas por exemplo, de cuidados pessoais, eles 

tem muito essa dificuldade (Carla/ PI/ EE4) 

1 

 

1 

 

 

1 

Autonomia/ 

 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens/ 

 

Habilidades práticas 

A questão da aprendizagem também tem que ser 

trabalhada outras questões porque eles não tem 

1 Aprendizagem e autonomia 

na vida prática 
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autonomia. É preciso trabalhar o dia a dia do aluno. 

(Carla/ PI/ EE4) 

Falta muito essa independência deles (Carla/ PI/ 

EE4) 

1 Independência 

Eu vejo também um desafio muito grande a falta de 

acompanhamento da saúde para esses alunos. A 

escola tem um papel pedagógico (Carla/ PI/ EE4) 

1 Falta de acompanhamento 

da saúde  

Nós somos pedagogos, eu sempre converso com a 

família, as vezes eles acham que só colocar na 
Classe Especial é o suficiente, mas não é. (Carla/ 

PI/ EE4) 

1 Sensibilizar a família 

Ele precisa de Fono, Psicólogo, Fisioterapeuta, a 

gente sempre conversa isso com a família, só que é 

muito difícil porque eles são muito carentes e isso 
interfere no desenvolvimento deles na escola. 

(Carla/ PI/ EE4) 

1 

 

 

1 

Falta de acompanhamento 

da saúde/ 

 

Condições de carência das 

famílias 

Os pais também não tem acesso, e eles também 

estão longe de Caxias. Quando eu cheguei lá eu 
estranhei isso, as pessoas falavam “Eu vou em 

Caxias” Eu dizia: Mas nós já estamos em Caxias! 

Mas não, a gente está em Xerém. Pra eles irem pro 
Centro de Caxias, aí imagina, tem que pegar um 

ônibus que é R$ 5,00, e eles não vão sozinhos, vão 

com o responsável. (Carla/ PI/ EE4) 

1 Dificuldade de acesso 

territorial 

Tem o benefício, muitas das vezes a gente tem que 

informar sobre isso também, informar sobre o 
transporte. A escola ela faz um serviço de múltiplas 

instâncias. (Carla/ PI/ EE4) 

1 A escola executa serviços de 

múltiplas instâncias 

Então algo que eu vejo que seria super bacana para 

ampliar essa questão da autonomia até pra eles 

terem também essa participação no mercado de 

trabalho, seria esse auxilio, eles não são mais 

criancinhas(Carla/ PI/ EE4) 

1 Ampliar a autonomia com 

vistas ao mercado de 

trabalho 

O que eu observo é que eles são alunos bem unidos, 

são alunos bem idosos, eles vão para a escola na 

perspectiva de socializar, quando a escola não dá 
conta mais. (Carla/ PI/ EE4)  

 

1 Educação na perspectiva da 

socialização 

A gente tem uma questão que... a gente não é 
médico, a gente não pode diagnosticar, mas a gente 

percebe algumas questões nos familiares, a gente 

percebe talvez algumas suspeitas, algum 
indicativos , que possam ter suspeita também de 

alguma questão cognitiva,  a articulação da fala, o 

responsável também é estigmatizado (Carla/ PI/ 

EE4) 

1 Demanda  de cuidados da 

saúde na família 

A gente tem que ter toda didática  pra conversar 

com esse responsável coisas bem básicas, ensinar 
esse pai, essa mãe, ou essa irmã, que está lá, eles 

são responsáveis, porque esses alunos são adultos, 

mas não tem autonomia (Carla/ PI/ EE4) 

1 Autonomia dos discentes 
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Você percebe que eles não tem autonomia de 

diversas questões bem básicas (Carla/ PI/ EE4) 

 

1 Autonomia dos discentes 

É um trabalho um pouco árduo, porque a gente não 

tem ajuda né?  Esse ano que eu tive um agente para 
uma aluna a noite (Bárbara/ER4) 

 

1 Trabalho árduo e solitário 

Geralmente o professor ele é sozinho (Bárbara/ER4) 

 

1 Trabalho solitário 

Geralmente eu sempre tive a preocupação de fazer 

um trabalho paralelo ao que eu estava fazendo com 

a turma dependendo do que o aluno estivesse 
conseguindo acompanhar (Bárbara/ER4) 

 

1 Trabalho paralelo entre 

aluno incluído e alunos da 

turma regular 

Era uma turma já de terceiro ano, e eu trabalhei 
alfabetização com ele (o aluno incluído) paralelo a 

turma (Bárbara/ER4) 

1 Trabalho paralelo entre 
aluno incluído e alunos do 

Ensino Regular 

O aluno incluído tinha um bom relacionamento com 

a turma então em termos de auxílio, direto, de ficar 
sempre com ele ou não tinha procuração por que os 

colegas também ajudavam e copiava muito bem, 

escrevia. (Bárbara/ER4) 

 

1 Trabalho colaborativo entre 

os alunos e o aluno incluído 

Às vezes é incluído mas não tem laudo, você não 

tem acompanhamento não tem a medicação e ela 

também, ela lia, escrevia, e tinha uma dificuldade 
com a matemática, mas também se virava muito 

bem socialmente. (Bárbara/ER4) 

1 A falta de acesso e 

acompanhamento da saúde e 

o prejuízo na aprendizagem. 

E aqui esse ano eu tinha pego Etapa 2, que aí veio 

cheia de inclusos, se não me engano 3 inclusos 

(Bárbara/ER4) 

1 O dilema dos alunos 

incluídos e a turma 

O que acontece muito com eles a gente pega muitos 

adultos e idosos, que tem toda característica de 
deficiência intelectual mas não foram 

diagnosticados quando eram pequenos, na infância 

ou nem tiveram acesso à escola. Isso é uma 
verdade, e a aprendizagem vai ficando mais 

complexa (Bárbara/ER4) 

1 Falta de acesso e 

acompanhamento da saúde e 
educação, em idade precoce, 

e os atuais desafios 

eu estava com a etapa 2, que seria o equivalente ao 

terceiro ano, mais ou menos. Então, com a metade 

da turma dava pra seguir os conteúdos. Mas com 
esses alunos, esse grupo específico, eu trabalhava as 

questões de pré alfabetização, vogais, letras, 

números, porque eles não conseguiam nem associar 
as sílabas simples. (Bárbara/ER4) 

 

1 Trabalho paralelo entre 

aluno incluído e alunos do 

Ensino Regular 

Um dos alunos incluídos é o Ricardo, eu recebi uma 
agente que acompanhasse ele mas os outros não 

tinham entre aspas direito, o agente me ajudava 

com os outros, mas o foco dele era só o Ricardo. 

(Bárbara/ER4) 

1 O apoio do Agente de Apoio 

à Inclusão 



291 

 

Por motivos que nos anos anteriores teve alguns 

probleminhas com ele, por isso foi direcionado pra 

ele. Só que foi só esse caso pelo que eu sei a escola 

nunca tem a noite no EJA pra estar auxiliando esses 

alunos com deficiência. (Bárbara/ER4) 

1 Agente de apoio à inclusão 

E aí é aquela história de sempre, a gente não sabe 
direito que tipo de deficiência, não tem 

acompanhamento, medicação praticamente nula, e 

a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem 

(Bárbara/ER4) 

1 A falta de acesso e 

acompanhamento da saúde. 

Mas assim esses três que eu tenho. Como é que 
fala? ....O progresso cognitivo é muito lento. Eu 

tenho o Antônio que já é um senhor que não 

consegue nem escrever o nome, ele conhece a 
primeira letra do nome dele, consegue escrever, 

mas não reconhece nenhuma letra do alfabeto além 

do A que é a letra do nome dele. (Bárbara/ER4) 

1 Progresso cognitivo lento 

E ele tá assim, anos na EJA. Ele já passou por vários 

professores da EJA. Então isso me preocupa. 
(Bárbara/ER4) 

 

1 Dificuldades de progressão 

no processo de 

aprendizagem  

O Ricardo é mais novo, ele é muito interessado, 

quando eu proponho o dever, ele quer fazer, mas se 

eu fosse dar um patamar, seria Jardim I, como se 
fosse o antigo Jardim I. (Bárbara/ER4) 

 

1 Interesse e dificuldade em 

acompanhar 

Adriana é a que tem um pouquinho mais de 

entendimento, ela tem problema de fala, problema 

motor também, mas ela já consegue escrever 
palavras simples, quando quer também, porque as 

vezes ela “empaca” no meio do processo, não quer 

avançar. (Bárbara/ER4) 

 

1 Dificuldades de progressão 
no processo de 

aprendizagem 

O que eu vejo no EJA é assim...a dificuldade é essa, 

e fora esses 3 alunos incluídos, eu tenho mais uns 4 
que eu posso dizer que seriam diagnosticados se 

tivessem condições....são senhores e senhoras que 

não tem o laudo, mas que visivelmente, estão ali na 
escola, tipo 5 anos e não conseguem aprender a ler e 

escrever. (Bárbara/ER4) 

 

1 Dificuldades de progressão 

no processo de 

aprendizagem 

Tem uma que só vem pra comer, ela entra aluna, 

vai comer, me dá tchau e vai embora. 

(Bárbara/ER4) 

1 Escola como meio de 

subsistência  

E assim, a gente também tem que entender 

que aquele espaço ali pra eles, apesar da gente 
querer que eles aprendam, mas também é um 

espaço de aprendizado social. (Bárbara/ER4) 

1 Escola como espaço de 

aprendizagem social 

É o momento que eles têm de se sentir importante, 

de estar no meio de pessoas que eles considerem, e 

que vão considerá-los normais, então essa parte 

social pesa bem, pesa bastante pro EJA 

(Bárbara/ER4) 

1 Inclusão dentro da escola 
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Não consigo estar com a professora de sala de 

recursos para planejamento (Bárbara/ER4) 

 

1 Falta de tempo para 

planejamento 

 

Lá na escola, a gente faz as coisas muito assim 

pensando Nessas questões todas né? Quem é a 

melhor pessoa pra cada turma, em que período. 
Então a gente avalia caso por caso, e tem outros 

alunos com deficiência na turma. (Rossana/CE2) 

1 Trabalho em equipe 

O Regina Céli ele vem de uma história de ser a 

escola de Educação Especial, inclusive a gente não 

tinha nem nome, era Escola Municipal de Especial 

de Educação. Então quando eu entrei lá o 
atendimento é basicamente aqueles casos mais 

complexos que a rede não absorvia, e se criou até 

no imaginário: "Ah, tudo se resolve no Regina Celi. 

(Rossana/CE2) 

1 Cultura escolar e a atuação 

docente 

Ah tem um caso, o cara mora longe pra caramba, 
Ah, coloca no Regina Celi. Como se lá a gente 

fosse fazer milagre (Rossana/CE2) 

1 Cultura escolar e a atuação 

docente 

E a gente tem uma concentração de adultos 

grandes, porque muitos ingressaram lá.... muitos 

ingressaram novos na escola, quando a escola foi 
inaugurada, porque não tinha, não tinha uma rede 

de atendimento (Rossana/CE2) 

1 Escola como espaço 

solitário 

Aí quando inaugurou a escola foram para lá e foram 

envelhecendo ali. (Rossana/CE2) 
1 Cultura escolar e a atuação 

docente 

A gente passou por muitas propostas, muitos 

projetos, muitas oficinas e eles foram envelhecendo 

ali, e de fato nada foi.....Por parte da SME, 

construído realmente. (Rossana/CE2) 

1 Falta de políticas públicas  

A gente tem esse problema no país das políticas não 

serem públicas, não serem para população, são 
políticas de governo, não são políticas para a cidade 

(Rossana/CE2) 

1 Falta de políticas públicas 

Nunca se esteve de fato uma proposta para essa 

população é que foi envelhecendo. (Rossana/CE2) 

1 Falta de políticas públicas 

  Isso é uma coisa que sempre me angustiou muito 

lá na escola é uma questão delicada para gente 

porque essas pessoas que envelheceram também 
tem familiares idosos e que vem de uma formação 

e de uma experiência escolar, muita 

assistencialista. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Angústia docente/ 

 

 

Falta de políticas públicas 

 

Então não tem essa perspectiva da produção, da 

autonomia, da atuação na sociedade, no coletivo 

onde estão inseridos. (Rossana/CE2)   

1 Autonomia/ Cidadania do 

discente 

É muito aquela coisa do cuidado, de passar o 

tempo. (Rossana/CE2)   

1 Escola como lugar do 

cuidado 

Essas mães, que em sua maioria são mulheres, que 
tem a ver com a questão mesmo da deficiência. Por 

que essas mulheres são abandonadas pelos seus 

companheiros. Quando se descobre a deficiência 

1 Realidade dos estudantes 

com deficiência 
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dos filhos, então a gente tem um grupo gigantesco 

de mães. (Rossana/CE2)   

Falta de estrutura por falta de política mesmo 

Educacional, a gente foi ter a pouquíssimo tempo o 

acesso real a cuidadores por exemplo, a técnicos. 

(Rossana/CE2) 

1 Falta de estrutura 

Falta de Políticas públicas 

Agente de apoio à inclusão 

Então essas pessoas, essas mães elas sempre tiveram 

que ficar na escola aguardando o período de 

atendimento do filho, e criaram laços, então elas 
fazem festas de aniversário, uma pra outra. 

 (Rossana/CE2) 

1 Participação das famílias 

Vínculo das famílias 

As mães já tiveram também uma loja de produtos 
artesanais em Saracuruna, com os produtos que 

elas produziam lá na escola. (Rossana/CE2)  

1 Participação das famílias ( 
empreendimento para as 

mães) 

Acho que a loja ainda existe, tem uma relação com 

o projeto Luar, que é um projeto lá de Saracuruna. 

(Rossana/CE2)   

1 Parceria com outros setores 

de apoio à família 

Também que foi quem....foi de onde surgiu o nosso 
grupo de dança de deficientes, você deve conhecer o 

"Luar sem limites". Faz apresentação em tudo 

quanto é lugar. (Rossana/CE2)   

1 Parceria com outros setores 

Então os pais se voltaram novamente pra escola, e 

a gente fica sempre nesse movimento de tentar dar 

autonomia para os alunos (Rossana/CE2) 

1 Autonomia 

 Mas tem sempre muito essa barreira, das famílias 
que vem de uma outra formação, de uma outra 

história, de uma outra percepção da escola. 

(Rossana/CE2) 

1 Barreiras familiares 

A gente conseguiu encaminhar muitos alunos que 

tinha os pais mais novos também, pra seguir, 
alunos que tinham condições de seguir nos estudos 

no Ensino Regular, no ensino médio, 

(Rossana/CE2)   

1 Administrar a progressão 

das aprendizagens 

O diretor me pediu para tentar elaborar uma 

proposta pra essa turma de Jovens e Adultos com 

DI (Rossana/CE2) 

1 Organizar a progressão da 

aprendizagem 

Foi formado um grupo com características mais 

parecidas, com uma aproximação um pouco maior 
com as competências de leitura e escrita, uma 

possibilidade de autonomia maior. (Rossana/CE2) 

1 Organizar a progressão da 

aprendizagem 

A gente começou a trabalhar com ele uma rotina 

onde eles tinham toda parte voltada pra leitura e pra 

escrita. Alguns alunos se desenvolveram super bem 

nessa parte. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Planejamento/ 

 

Organização da progressão 

da aprendizagem 

A gente também começou a fazer experimentações 

dentro do espaço escolar.    (Rossana/CE2) 

1 Ampliar os espaços de 

aprendizagem 

Das outras possibilidades de outras habilidades e 

áreas de interesse dele. (Rossana/CE2)   

1 Trabalhar com as 

possibilidades e áreas de 

interesse do aluno 
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Então a gente conseguiu estabelecer um 

cronograma meio que de Treinamento 

(Rossana/CE2)   

1 Planejamento 

E no final do ano eu estava praticamente com todos 

envolvidos com tarefas, atividades específicas. 

(Rossana/CE2)   

1 Envolver os alunos em suas 

aprendizagens 

Então eu tinha dois alunos experimentando 

atividades administrativas da escola junto a 

secretaria  (Rossana/CE2) 

1 Atividades funcionais 

Dois alunos que leiem, então eles estavam 

auxiliando, com a supervisão dos funcionários 

administrativos, toda parte burocrática, que não 

envolvesse o atendimento com o público, porque 
são meninos que tem uma questão com a fala, 

deformações físicas no rosto, tem uma dificuldade 

maior nesse trato social.  (Rossana/CE2) 

1 Atividades funcionais 

A gente conseguiu vencer muito isso, porque eu 

criei várias atividades ao longo da semana onde 
eles também eram obrigados a estar convivendo 

com os alunos do ensino regular.  (Rossana/CE2) 

1 Interação Classe Especial e 

Ensino Regular 

Então eles faziam o arquivamento de pastas, 

documentos.  (Rossana/CE2) 

1 Atividades funcionais 

O Gustavo que tinha uma maior autonomia ele era 

o responsável pela digitação, diagramação de todos 

os bilhetes da escola, de vai ter aula, não vai ter 

aula, conselho de classe, essas coisas todas ele fazia 
no meu computador, e depois da supervisão era 

enviado pra secretaria e imprimia.  (Rossana/CE2) 

1 Atividades funcionais 

A gente teve também uma menina que tinha uma 

afinidade maior com as crianças pequenas, ela lida 

com o sobrinho que tem 2 anos no dia a dia e ela 
tinha muito essa coisa do cuidado, ela sempre se 

aproximou muito das turmas de Educação infantil, 

então a gente começou a fazer um trabalho com ela 
na educação infantil, como se ela fosse....o que a 

gente fazia antes que era professor 

auxiliar.  (Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Responsável por acompanhar ao banheiro, lavar as 

mãos, distribuir material, ajudar na fila do 

refeitório, sempre com o professor responsável pela 

turma junto.  (Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Eles foram passando por graus, onde no primeiro 
momento eu estava junto orientando, trabalhando 

com eles quais eram as tarefas, os protocolos. Até 

o trato, a forma de falar, a como lidar com todos os 
funcionários, com cada funcionário 

especificamente, trato com pais de outros 

alunos.  (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Planejar 

  

Organizar a progressão da 

aprendizagem e atividade 

funcional 

E aí conforme eles foram avançando eu fui me 

distanciando. (Rossana/CE2) 

1 Professor como mediador 

(facilitador) do processo de 

aprendizagem  
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Eles foram ficando sob a supervisão do responsável 

daquela área.  (Rossana/CE2) 

1 Trabalho colaborativo 

Na educação infantil, a professora de educação 

infantil, na secretaria o auxiliar 

administrativo.  (Rossana/CE2) 

1 Trabalho colaborativo 

Os meninos com mais dificuldades que não 

conseguiram avançar na questão da leitura e da 

escrita, já são mais velhos também com mais de 40 
anos, a mais tempo na escola, com uma rotina já 

meio que cristalizada, a gente se voltou para o 

trabalho do horto especificamente.  (Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Eles tinham as tarefas diárias do horto e o 

acompanhamento de turmas durante o 

horto.  (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Atividade funcional/ 

 

 Interação Classe Especial e 

Ensino Regular 

Cada turma lá da escola tem as suas tarefas 

específicas dentro da sua faixa etária, e tem o 
cronograma de dia da semana e horário. Eles 

ficaram responsáveis por acompanhar essa turma 

na lida do horto também.  (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

 

 

1 

Planejamento/ 

 

Organizar e dirigir situações 

de aprendizagem/ 

 

 Atividade funcional 

A gente tentou fazer um trabalho com a cozinha por 

que 2 irmãs já com 50 anos, são mais resistentes ao 

trato com as crianças.  (Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Os alunos se sentiam muito protegidos ali então a 
gente via alunos com Síndrome de Down, com 

deficiências moderadas e leves e tinham plenas 

condições em estar em qualquer escola da rede mas 
que os pais tinham muito medo porque ali se criou 

uma estrutura e um ambiente de acolhimento e de 

cuidado muito forte pra essas famílias e difícil de 

rompe.  (Rossana/CE2) 

1 A escola como referência: 

acolhimento e cuidado 

Então as experiências que eles conheciam de 
inclusão eram sempre muito ruins, esses alunos 

ficavam jogados.  (Rossana/CE2) 

1 As experiências de exclusão 

É o que a gente vê que acontece muitíssimo ainda 

é em especial quando tem a quebra do quinto para 

o sexto ano tem uma ruptura assim, 

absurda.  (Rossana/CE2) 

1 Os dilemas da progressão da 

aprendizagem 

Eu pude ver isso muito claramente no período que 

eu fiquei em Sala de Recursos, por um período a 
gente atendeu alguns alunos de fora da escola e aí 

eu ia pra Conselho de classe eu visitava a escola eu 

fazia caderno de comunicação eu queria fazer o 

acompanhamento real.  (Rossana/CE2) 

1 Os desafios do trabalho 

colaborativo 

  

Na maioria das vezes, na maioria das escolas que 
eu cheguei como professora da Sala de Recursos, 

os professores se quer sabiam quem era o meu 

aluno.  (Rossana/CE2) 

1 Descaso com os estudantes 

com deficiência 

Por que como eram jovens que "não davam 

trabalho" ficavam ali quietinhos copiando nem 

1 Descaso com os estudantes 

com deficiência 
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sabiam que eles tinham deficiência, nem sabiam o 

nome.  (Rossana/CE2) 

Teve um professor que eu discuti no conselho de 

classe, ele chamando que não era professor do meu 

aluno. Eu levei os cadernos, ele era professor de 
matemática, falei aqui é seu nome no caderno do 

meu aluno, eu estou ensinando isso pra ele, não é 

isso que o senhor estava ensinando? E o cara 
teimando e assim...saímos do Conselho de classe 

sem ele saber, eu tive que levar foto lá pra ele saber 

quem era.  (Rossana/CE2) 

1 Descaso com os estudantes 

com deficiência 

Então a gente também tem essa dificuldade essa 

resistência dos pais, porque de fato a gente não tem 

uma educação inclusiva.  (Rossana/CE2) 

1 A inexistência da educação 

inclusiva 

A gente não tem escolas inclusivas. (Rossana/CE2) 1 A inexistência da escola 

inclusiva 

A gente não tem uma política de Educação 

inclusiva.  (Rossana/CE2) 

1 Falta da política de 

educação inclusiva 

Essas pessoas não são incluídas em lugar nenhum, 

o único lugar é a escola.  (Rossana/CE2) 

1 A escola como espaço 

solitário 

Algumas escolas tem boas experiências, tem 

algumas experiências positivas mas acho que a gente 

tá muito longe de dizer que a gente tem uma escola 

inclusiva.  (Rossana/CE2) 

 

1 Experiências positivas 

Mesmo lá no Regina Celi que a gente tem uma 

caminhada mais longa que a maioria das escolas, 
uma experiência um pouco maior em algumas 

questões, a gente não pode dizer que é uma escola 

inclusiva porque muitas coisas são atropeladas 

muitas vezes pela SME.  (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Experiências positivas/ 

 

Interferência da gestão 

pública (SME) 

Não sei qual a percepção que as pessoas têm da 
legislação mas é uma caça às classes especiais 

como se elas não pudessem mais 

existir.  (Rossana/CE2) 

1 Dispositivos de 
diferenciação (Classe 

especial e sua importância) 

Na verdade, eu penso que a perspectiva da educação 

especial, da educação inclusiva é fazer com que o 
cara independente das suas condições, limitações e 

potencialidades, ele seja bem atendido no lugar que 

é o melhor pra ele. Então, as vezes o melhor pra ele 
é a classe especial, inegavelmente.  (Rossana/CE2) 

 

1 Dispositivos de 

diferenciação (Classe 

especial e sua importância) 

A gente teve uma onda agora que tá nos 
descabelando, de alunos que e foram incluídos pelo 

sistema, porque a pessoa faz a matrícula online, e a 

mãe não informa que é deficiente, também a 
Secretaria depois não consegue dar 

encaminhamento para essas questões. São alunos 

extremamente comprometidos.  (Rossana/CE2) 

1 Uso da tecnologia: prejuízo 

no acolhimento ao aluno 

A gente vai vendo assim, as crianças sendo jogadas 

nas turmas, a partir da matrícula online, e, a gente 
vai tentando fazer o que acha que dá o que é 

1 Uso da tecnologia: prejuízo 

no acolhimento ao aluno 
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possível para tentar minimizar aquele 

sofrimento.  (Rossana/CE2) 

Somos seguidamente atropelados por essas 

questões todas.  (Rossana/CE2) 

1 Os dilemas da profissão 

Então a gente não consegue, embora a gente tente 

muito construir uma escola inclusiva, 

verdadeiramente, porque o direito desse cara estar 

numa classe especial ele é negado.  (Rossana/CE2) 

1 Os desafios do processo de 

inclusão 

Assim como é negado de outros que poderiam estar 

no regular, a estar no regular.  (Rossana/CE2) 

1 Os desafios do processo de 

inclusão 

É uma coisa meio louca, que todo mundo sabe o 
que é, mas porque não faz o que é certo, e o que 

seria benéfico pra todos? (Rossana/CE2) 

1 Os desafios do processo de 

inclusão 

A gente também criou estratégias para aproximar 

mais eles com a comunidade deles até por que eles 

são muito invisibilizados, e eu penso que a inclusão 
não é um processo que tem que ser dado na escola 

apenas. (Rossana/CE2) 

1 A inclusão social 

Então eu sempre lutava com os pais, vai fazer 

compra tem que levar, vai na farmácia tem que 

levar, vai orar na igreja tem que levar. 

(Rossana/CE2) 

1 Participação da família 

A inclusão social 

Ele tem que fazer parte daquela comunidade pra ser 
conhecido, pra ser respeitado, até pra ter 

segurança, pra poder pegar um 

ônibus. (Rossana/CE2) 

1 A inclusão social 

Esse ano a gente ia começar com eles uma 

proposta, que os pais estavam resistindo mais, que 

era de tirar todo mundo dos transportes. Porque 
todos dessa turma pra sair das suas casas pra chegar 

na escola, só precisavam de 1 ônibus. 

(Rossana/CE2) 

1 A inclusão social 

Atividade funcional 

Então a gente queria, tirar eles do transporte escolar 

e trabalhar com eles essa autonomia por ser um 
ônibus só, seria mais fácil de fazer esse trajeto.  

(Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Autonomia 

Até de ser conhecido pelos motoristas porque 

normalmente é o mesmo do mesmo horário. Deles 

começarem a ir junto, a família ir junto, depois não 
ir mais junto, deixar no ônibus, mas segue o ônibus. 

(Rossana/CE2)  

1 Participação da família 

Atividade funcional 

Autonomia 

Eu falo pra eles: " eu sou mãe, eu sei tudo que vocês 

estão sentindo." Eu compartilho todas essas 

angústias.  (Rossana/CE2) 

1 Acolhimento à família 

Mas eu também sei que a gente não é eterno e que 

eles precisam ter um grau de autonomia para que 

possam sobreviver sem a gente. (Rossana/CE2) 

1 Autonomia 

 

Essa é a minha preocupação, por que eles são pais 

muito idosos com muitos problemas de saúde, 
alguns já perderam os pais e ficaram a mercê de 

irmão, de tio, de primo. E a gente viu que teve um 

impacto muito negativo na família então a gente 

1 Autonomia 
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vinha buscando esse ano também incluir essa parte 

do transporte. (Rossana/CE2) 

E são aquelas coisas que levam a gente a lugares 

complicados na educação especial. O transporte 

escolar é um direito. Ele é importante para muitas 
famílias mas para alguns é um problema, porque: 

"Ah, é um direito! Vai vir no transporte.” Sim não 

deixa de ser um direito, mas levar a família refletir 
sobre a importância dele não usar o transporte 

escolar, e trabalhar a autonomia, isso é muito 

necessário. (Rossana/CE2) 

1 O dilema entre (o direito da 

pessoa com deficiência e 

sua autonomia)  

Porque ele tem que ser capaz de um dia que ele 

passar mal e não tiver ninguém pra socorrer, ele 
pegar ônibus que deixe ele na UPA, ou que ele 

possa ir no baile, na festa, na igreja, com 

autonomia, sem que os pais fiquem ali. 

(Rossana/CE2) 

1 Autonomia 

Então assim, é difícil as famílias entenderem essa 

outra perspectiva, da autonomia, da importância da 

autonomia. (Rossana/CE2) 

1 Autonomia 

Então essa é uma batalha que, mesmo não estando 
na turma eu ia ajudar a consolidar este ano, que é a 

questão da autonomia no ir e vir. (Rossana/CE2) 

1 Autonomia  

Até por que a proposta era que depois de um tempo 

eles fossem inseridos numa escola da rede 
contratados, mais perto de casa, mas não 

necessitassem de transporte. Ou mesmo ter a 

segurança de ir a pé pro seu local de trabalho e de 

bicicleta enfim .... (Rossana/CE2) 

1 Ampliar os espaços de 

aprendizagem com vistas a 

inserção ao mercado de 

trabalho 

Isso é o tempo todo negado a eles. Quem não 

consegue de cara o transporte escolar do município, 

paga um transporte escolar particular, não deixa o 
filho ir de ônibus. Então essa experiência a gente 

também queria avançar com eles esse ano, e veio a 

pandemia, infelizmente não rolou. (Rossana/CE2) 

1 Tutela do direito de ir e vir 

 

Pra além disso a gente tinha um encontro semanal 

com todas as turmas do ensino regular, que a gente 
não tinha a sala de leitura, professor de sala de 

leitura. E a minha sala de aula a gente estava 

desenvolvendo um projeto de salas ambiente. 

(Rossana/CE2) 

1 Trabalho em Equipe 

Então tinha uma sala do corpo em movimento, 
tinha uma sala de ciências, informática e 

multimídias. Uma sala de matemática, e a minha 

sala era de linguagem e boa parte do acervo da 

escola de literatura ficou nessa sala. (Rossana/CE2) 

1 Ampliar os espaços de 

aprendizagem  

Então pra aproximar eles do ensino regular por que 
eles sempre tiveram essa resistência até porque 

embora a gente construa práticas diárias de 

combate ao bullying, intolerância e tal. 

(Rossana/CE2) 

1 Interação entre Classe 

especial e Ensino regular   

Sempre tem aquela criança que vai provocar, que 

vai zombar...então a gente fazia o encontro que era 

1 Interação entre Classe 

especial e Ensino regular   
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toda segunda feira, era leituras de segunda. 

(Rossana/CE2) 

Eu recebia atendimentos de 40 minutos, que eu 

recebia na minha sala com eles, as turmas do 

Ensino Regular, onde a gente fazia uma contação 
de história e fazia uma atividade. Desde a educação 

infantil até o quinto ano. (Rossana/CE2) 

1 Interação entre Classe 

especial e Ensino regular   

Aí tinha os alunos que eram responsáveis por ir 

buscar a turma, como que tinha que trazer a turma 

formada, acomodar na sala, separar o material, 
distribuir material, orientar, acompanhar no 

banheiro, eles tinham toda uma dinâmica, eles 

tinham que planejar uma atividade propostas por 

eles pra fazer com a turma. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

 

1 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e no trabalho/ 

 

 

Planejamento 

Eles selecionaram os livros da semana, que a gente 
separava por faixa etária não era o mesmo livro que 

era apontado para todas as turmas, eu lia ao longo 

da semana com eles esses livros pra cada turma e 

eles tinham que propõe atividade dentro da faixa 

etária. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

 

1 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e no trabalho/ 

 

 

Planejamento  

Em alguns momentos eles tinham que realizar ...ser 
o professor naquele momento com a turma. E eles 

se sentiam o máximo nessa hora. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e no trabalho/ 

 

Autonomia 

Toda sexta feira a gente tinha um cine debate, que 
eles também digitavam e imprimiam os ingressos 

do cinema, selecionavam o filme, preparavam o 

espaço. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

 

1 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e no trabalho/ 

 

Planejamento 

 

Autonomia 

 

 Essas meninas que já são mais resistentes, que tem 

quase 50 anos, eu queria fazer com elas um trabalho 

na cozinha porque elas são muito amigas das 

merendeiras antigas na escola também, que 
acompanharam o crescimento delas lá. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Atividade funcional/ 

 

 

Construir situações 

didáticas sob medida  

Boa parte das merendeiras acompanhou as alunas, 

elas têm uma relação muito próxima. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Trabalho em equipe/ 

 

Vínculo 

As alunas têm um ganho em casa também. Elas não 

faziam nada na época da mãe, eram tratadas como 

bebês, aí a mãe morreu. E essa mãe nova que elas 

chamam de mãe, elas amam essa mulher, foi um 
ganho pra vida delas, porque assim...colocou uma 

rotina onde elas tem que cuidar das próprias coisas, 

do quarto. (Rossana/CE2) 

1 Participação da família 

Elas são responsáveis por fazer todas as saladas, 

todos os lanches, todos os sucos, lavar a louça, elas 
só não podem mexer no fogo mas as coisas que não 

dependem do fogo são elas as responsáveis por 

1 

 

 

1 

Participação da família/ 

 

 

Atividade funcional 
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fazer, colocar a mesa, lavar a própria roupa, coisas 

que elas nunca fizeram. (Rossana/CE2) 

No início foi difícil mas com o processo, agora elas 

estão completamente adaptadas. (Rossana/CE2) 

1 Fazer evoluir os dispositivos 

de diferenciação 

Então seria uma área que elas já teriam uma certa 

tranquilidade porque elas já conhecem. 

(Rossana/CE2) 

1 Construir situações 

didáticas sob medida  

Então eu pensei no pré preparo dos alimentos, lavar 

os alimentos, higienizar, porque elas estão 
acostumadas a fazer isso com saladas. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

 

1 

Construir situações 

didáticas sob medida  

 

Atividades funcionais  

As atividades de manuseio dos alimentos, seriam 

coisas que elas poderiam fazer na rotina da escola. 

(Rossana/CE2) 

1 Atividades funcionais 

Elas gostam de estar com crianças pequenas, e elas 
orientam: “Ah! Não pode sujar a mesa!” ‘Ah sujou, 

não tem problema, mas tem que pegar o paninho 

pra limpar, porque vai vim um outro colega depois 

comer então tem que tá limpo.” (Rossana/CE2) 

1 Atividades funcionais 

Mas conseguem lidar com isso, porque elas 
construíram com essa nova mãe em casa, esse 

responsabilidade, esse zelo com o espaço da 

alimentação, então achei que seria muito bom pra 

elas. (Rossana/CE2) 

1 Participação da família 

Mas infelizmente, a cooperativa responsável pela 

cozinha, ela não permitiu, a nutricionista também 
não permitiu, enfim... ninguém permitiu...eu não 

sei o que passa....elas não permitiram. Como a 

gente não tem uma cozinha experimental, não tinha 

como fazer. (Rossana/CE2) 

1 Falta de estrutura 

Tem uma coisa que falava pro diretor: a gente 
precisa ter nessas salas ambientes, a gente tinha que 

ter uma cozinha experimental, para gente fazer pão, 

e vender, colher as coisas, enfim, fazer o dia do 
almoço deles, que eles vão produzir. 

(Rossana/CE2) 

1 Falta de estrutura 

Mas a gente não tem recurso, não tem espaço. 

(Rossana/CE2) 
1 Falta de recursos 

Falta de estrutura 

Mas ainda assim com as dificuldades, elas ficaram 
responsáveis pela pipoca na sexta feira. 

(Rossana/CE2)  

 

1 Organizar e dirigir 

situações de aprendizagens  

A pipoca eu consegui fazer, porque na sexta feira, 

nunca a nutricionista estava na escola, a gente 

conseguia...rsrsrsr.....a gente dá um jeito...a gente 
dá um jeito. Então elas ficaram responsáveis pela 

pipoca, que era uma coisa rápida ali na lida no 

fogão, com quatro merendeira em volta. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

 

1 

Organizar e dirigir situações 

de aprendizagens  

 

Trabalho colaborativo 
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Depois elas ensacavam, tudo direitinho, pra 

distribuir para as crianças. (Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Elas vendiam essa pipoca, o milho era doado pelos 

professores, e elas vendiam essa pipoca 

(Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

E esse dinheiro que elas conseguiam com a pipoca, 

a gente comprava materiais que eles escolhiam para 

sala, pra sala deles que era a sala da linguagem, que 

era o ponto fixo deles. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Atividade funcional/ 

 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e trabalho 

E aí tinha a exibição do filme e depois tinha o 

debate. Aí cada semana eram duas sessões de 
cinema, porque não dava pra gente atender todo 

mundo, e a gente ficava o mês inteiro para atender 

todas as turmas da escola. (Rossana/CE2) 

1 Interação Classe Especial e 

Ensino Regular 

 

E as crianças adoravam, já passavam por eles e 

perguntavam, quando é que vai ser o nosso dia? 

(Rossana/CE2) 

1 Interação Classe Especial e 

Ensino Regular 

 

Queriam os ingressos, porque eles faziam os 

ingressos com a capa do filme, tudo direitinho pra 

distribuir. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Organização/ 

 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e trabalho 

Tinha o aluno que ficava na porta recolhendo os 

ingressos. (Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Investir nas potencialidades 

 

Só entrava com ingresso, não podia perder tinha 

que ter a responsabilidade do ingresso. 

(Rossana/CE2) 

1 Responsabilidade 

Investir nas potencialidades 

A organização do espaço era feita por eles 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e trabalho/ 

 

Organização 

Então a gente foi criando essas atividades, e eu 

sempre busquei que eles fizessem as atividades 
extra classes, com turmas do Ensino Regular. 

(Rossana/CE2) 

1 Interação entre a Classe 

Especial e Ensino Regular 

A Educação Física, porque assim, eram poucos, 

acho que 10 matriculados na turma, mas a gente 

tinha uma média de 6 por dia, 6, 7, sempre faltava 
alguém. Então eu achava que era muito ruim. Então 

resolvi envolve-los com a aula para as turmas do 

Ensino Regular. (Rossana/CE2) 

1 Interação entre a Classe 

Especial e Ensino Regular 

Eu sempre levava o aluno, via qual era a melhor 

turma, qual turma que ele ia se dá melhor, que ia 

acolher melhor, que as atividades eram mais 

próprias para a idade deles. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Planejamento 

 

Interação entre a Classe 

Especial e Ensino Regular 

Então eu acompanhava o aluno na aula de outra 

turma e fazia a aula junto com ele no espaço com 
os colegas, isso foi muito bom também porque 

facilitou posteriormente para a inclusão do Ensino 

Regular. (Rossana/CE2) 

1 Interação entre a Classe 

Especial e Ensino Regular 
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A participação de atividades juntos, Classe especial 

e ensino regular, era uma proposta de inserção no 

Ensino Regular porque eles foram inseridos nas 

turmas que eles já faziam essas atividades que ele 
já tinha uma relação de afeto construído. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Interação entre a Classe 

Especial e Ensino Regular/ 

 

Inclusão 

As crianças gostavam, as crianças reclamavam se 

eu não levasse, se eu me perdesse no horário. 

(Rossana/CE2) 

1 Interação entre a Classe 

Especial e Ensino Regular 

Qualquer coisa eles iam lá me chamar, tá na hora 

da aula do fulano. (Rossana/CE2) 

1 Interação entre a Classe 

Especial e Ensino Regular 

Então a gente conseguiu estabelecer laços que foram 
depois de grande importância pra esse processo de 

inserção no Ensino Regular. (Rossana/CE2) 

 

1 Construção de vínculos 

afetivos para a inclusão 

Lá a gente sempre teve muita dobra. Era a nossa 

própria equipe dobrando. (Rossana/CE2) 

1 Os desafios de uma escola 

de referência  

Acho que é a primeira vez que a gente tem menos 

dobra. Nunca ninguém escolhia a gente, era aquela 

escola: “ah, escola de maluco né” (Rossana/CE2) 

1 Os desafios de uma escola 

de referência  

Então ninguém escolhia a gente, por ser uma escola 

de referência, com o público da Educação 

Especial.. (Rossana/CE2) 

1 Os desafios de uma escola 

de referência  

Então era a gente, e a gente dobrando. Eu não podia 
dobrar lá, porque eu trabalho no Rio. 

(Rossana/CE2) 

1 Os desafios de uma escola 

de referência  

Aquela escola é minha vida, é meu lugar, é meu 

sonho, é a minha realização. Eu amo trabalhar com 

a Educação Especial! (Rossana/CE2) 

1 Identificação do docente 

com a cultura da escola 

Então eu nunca estive fechada em qualquer sala, eu 

sempre achei que a escola era de todo mundo. 

(Rossana/CE2) 

1 Participar da administração 

da escola 

Então eu sempre acompanhei muito de perto a 
rotina e as demandas da escola e dos professores. 

(Rossana/CE2) 

1 Participar da administração 

da escola 

E também por trabalhar com alfabetização por 

muitos anos, muitos professores novos sempre se 

aproximaram de mim pedindo ajuda. 

(Rossana/CE2) 

1 Trabalhar em equipe 

Eu sempre me coloquei a disposição, e eu ia para 

sala junto pra dar aula, pra ensinar como é que faz 

o cara que entrou agora. (Rossana/CE2) 

1 Trabalhar em equipe 

Os alunos sempre perdem, eles estão sempre em 
desvantagem. Isso é uma coisa que me angustia 

muito. (Rossana/CE2) 

1 Enfrentar os dilemas da 

profissão/ 

Angustia do professor 

Lá a gente tem aluno incluído em todas as turmas, 
e um número grande de alunos incluídos. 

(Rossana/CE2) 

1 Escola de referência para a 

inclusão 

Eu sempre procuro agir com o que é melhor pra 

escola. (Rossana/CE2) 
1 Participar da administração 

da escola 
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“Eu sempre falo com o diretor: Você vai me 

colocar aonde eu possa contribuir mais”. Então 

nesse momento era esse lugar. (Rossana/CE2) 

1 Participar da administração 

da escola 

Então eu acho que é isso, a gente vai se construindo 

junto com aquela dinâmica, a dinâmica da escola, 

dos alunos, das famílias. (Rossana/CE2) 

1 Participar da administração 

da escola 

E a gente vai aprendendo, vai errando, vai 

acertando, e vai descobrindo outras formas de 

fazer. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Enfrentar os dilemas da 

profissão (competência) 

 

A prática docente a partir da 

vivência 

Eu acho que tem que tá aberto pra fazer, tem que tá 

muito claro qual é o seu papel ali. (Rossana/CE2) 

1 A prática docente a partir da 

vivência 

Tem que ter a formação, mas eu acho que a 

formação ela não é o principal fator. 

(Rossana/CE2) 

1 Formação X vivência 

Porque tudo o que eu aprendi nas formações, eu 

posso dizer que a maior parte das coisas eu uso 
mais pra criticar do que pra executar no meu dia a 

dia. (Rossana/CE2) 

1 Formação desarticulada da 

prática  

O dia a dia, foi me mostrando que o caminho é 

muito diferente do que tá escrito para o que as 

pessoas estão realmente vivendo. (Rossana/CE2) 

1 Formação desarticulada da 

prática 

Porque a gente tem uma tendência na escola, as 

pessoas tem uma tendência na escola, a querer 

encaixar. (Rossana/CE2) 

1 Padronização do aluno 

A escola é quadrada, o aluno é redondo, mas ele 

tem que entrar, ele tem que caber naquela forma. 

(Rossana/CE2) 

1 Padronização do aluno 

E não é, porque a gente não é assim, a gente não 

tem esse formato padrão. (Rossana/CE2) 

1 Padronização do aluno 

A gente tá se modificando, se transformando o 
tempo todo, e eu acho que os alunos tem que ter 

direito a isso também. (Rossana/CE2) 

1 Progressão das 

aprendizagens 

E me angustia muito em Caxias, me angustia como 

professora, no período de remoção, a gente recebe 

muita visita na escola, de professor pra conhecer a 
escola, e assim eu nem consigo mais participar 

desses encontros, porque as pessoas chegam lá 

falando que elas precisam descansar, que elas 
querem uma classe especial porque elas querem 

descansar, elas precisam descansar a voz, ou elas 

passaram por uma depressão, ou elas precisam de 

tempo que só a classe especial vai dar tempo. Estas 
posturas prejudicam a prática com o aluno, visando 

o desenvolvimento do mesmo. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Angustia docente 

 

 

Descompromisso com a 

docência 

Tudo o que eu não tenho trabalhando com Classe 

Especial é tempo. Eu invisto todo o meu tempo com 

eles. (Rossana/CE2) 

1 Comprometimento 

A gente escuta umas coisas assim, tão absurdas e o 

pior é que algumas pessoas conseguem a vaga, em 

1 Descompromisso x 

compromisso da equipe 
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alguns momentos. Elas não conseguem ficar né? 

Porque a gente tem uma história bem forte, e a 

gente tem uns elos ali, que repelem mesmo. Repele 

quem não quer trabalhar. (Rossana/CE2) 

A gente impõe uma dinâmica à pessoa quando ela 
chega que ela aos vai percebendo que está no lugar 

errado...rsrsrs....É tudo com muito 

carinho...rsrsrs...É tudo com muito jeitinho. Mas 
assim, a gente tem um ritmo violento lá. Todo 

mundo é muito pressão. (Rossana/CE2) 

1 Descompromisso x 

compromisso da equipe 

(Trabalho em equipe – 

competência) 

Então, a pessoa que vai pra lá pra se esconder, pra 

cuidar da voz, pra descansar, ela não costuma ficar 

não, alguns ainda resistem um tempo maior. Mas 
graças a Deus a maioria passou. Foi né... 

(Rossana/CE2) 

1 Descompromisso x 

compromisso da equipe 

(Trabalho em equipe – 

competência) 

Eu acho esse pensamento muito complicado,  porque 

partem do princípio que aquelas pessoas merecem 

menos. Merecem qualquer coisa. É fazer qualquer 
coisa na docência. (Rossana/CE2) 

 

1 Descompromisso com a 

docência 

Ah porque não vai poder contar que eu não dei 
aula! Ah por que não tem prova! Ah é mais fácil 

preencher o diário! São umas coisas assim 

estranhas! O professor não quer investir no aluno, 

ele quer descansar. (Rossana/CE2) 

1 Descompromisso com a 

docência 

Eu faço isso a 26 anos, sendo 22 com Educação 
Especial também. É claro que eu me sinto cansada, 

em alguns momentos as políticas elas as vezes 

causam um desânimo na gente. (Rossana/CE2) 

1 Os dilemas da profissão 

Tem ano meio que parece que vou perder as forças 

porque você nada o tempo todo contra a maré. 

(Rossana/CE2) 

1 Angústia docente 

A pessoa que trabalha com Educação Especial ela 
está o tempo todo remando contra a maré. Ela está 

contra tudo, e contra todos. (Rossana/CE2) 

1 Trabalho solitário 

Então o professor não tem ninguém, só tem os 

alunos. (Rossana/CE2) 
1 Trabalho solitário 

Eu procuro pensar que eu só tenho os alunos, mas 

eles também só tem a mim, então eu não posso 

desistir, porque se eu me calar, se eu não fizer, eles 

vão voltar naquele ritmo, de meio vegetativo. 

(Rossana/CE2) 

1 Interação docente e discente  

 

Um negócio de uma salinha. Eu lembro que quando 
a gente teve a mudança pro Ensino Regular, 

vivemos várias ações de exclusão. (Rossana/CE2) 

1 Exclusão 

Eu sinto muita falta da minha rotina do meu 

trabalho, eu sou extremamente feliz com o que eu 

faço. Eu nunca estou de mau humor no trabalho. 
Nunca é um peso pra mim trabalhar. 

(Rossana/CE2) 

1 Comprometimento 

Essa romantização de professor se reinventa, 

vamos bater palma, isso não cola pra mim né. Eu 

1 Humanização  
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acho que a gente tem que deixar tudo de lado e se 

humanizar. (Rossana/CE2) 

Tem umas coisas assim... que passa por aquela coisa 

da humanização, que a gente estava falando da 
Educação Especial né. É ver o outro como ser 

humano, com todas as suas fraquezas, fragilidades e 

potencialidades. 
(Rossana/CE2) 

1 Humanização 

Lá na escola também nós temos muitos alunos na 

Classe de DI, que na verdade são pacientes 

psiquiátrico. Que são quadros de doença mental e 

não deficiência mental e que são jogados ali que de 
tempos em tempos a gente enfrenta problemas 

graves, porque a família não tem condição de 

administrar a medicação, então os que surtam. 

(Rossana/CE2) 

1 Falta de acesso e 

acompanhamento da saúde 

A gente tem um lá Roberto, que da última vez que 
ele surtou, ele destruiu a VAN inteira. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

 

Falta de acesso e 

acompanhamento da saúde/ 

 

Vulnerabilidade do aluno 

e toda escola. 

A VAN inteira cheia de aluno com deficiência 
dentro, com o motorista dirigindo e não tem nem 

preparo, uma formação. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Falta de formação e 

experiência/ 

 

 Vulnerabilidade do aluno 

e toda escola. 

A minha percepção da educação inclusiva, que é 

gestar uma sociedade melhor. É gestar um outro 

lugar, uma forma de viver. (Rossana/CE2) 

1  Inclusão social 

A educação inclusiva, ela não pode ser vista 

limitada ao território da escola, porque essas 

pessoas, pertencem ao mundo. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

Inclusão social 

E elas precisam estar inseridas no mundo. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Inserção no mundo/ 

 

Inclusão social 

Independente das suas fragilidades, das suas 

dificuldades que todos nós temos, mas que a gente 

precisa construir mas que a gente precisa construir 

esse mundo a partir dessa perspectiva da educação 
inclusiva, que é para o mundo inteiro. 

(Rossana/CE2) 

1 Inclusão social 

 

 

 

 

 

Tem que dois pilares fundamentais necessários 
para a educação: que é formação e acolhimento. 

Formação é formação de todos. Aí sim teremos 

uma prática inclusiva. (Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Acolhimento/ 

 

 

Formação 

Lá na escola eu já fiz essa pesquisa, e quase 70% das 

crianças com deficiência, foram em razão do parto. 

Parto tardio, problemas no parto, crianças que 

esperou muito, porque no hospital público se não 
estiver saindo pelas pernas, não fazem a cesariana. 

Vai ter o parto com 43 semanas, a criança já comeu 

1 

 

 

1 

 

Falta de política pública/ 

 

 

Falta de cesso a saúde/ 
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um quilo de mecônio, mas ...., falta de oxigenação. 

Coisas...que é o que eu falo da inclusão como esse 

mundo, porque envolve tudo. Envolve política de 
assistência social, envolve política de saúde. Porque 

quantos alunos não precisavam ser deficientes em 

Caxias? (Rossana/CE2) 

 

1 

 

Humanização 

Quadro: Decomposição das falas dos participantes /questão 1 

 

Análise da questão 2 

Público jovens e adultos e iniciativas para inserção no mundo trabalho 

Público jovens e adultos e iniciativas para 

inserção no mundo trabalho 

(Competências docentes) 

(UR) 

Ocorrência 

(UR) 

Unidade de Significação 

(US) 

Leitura de reportagens jornalísticas com jovens 

desenvolvendo seu potencial laboral (Ana/AEE1) 

1 Desenvolver o potencial 

laboral 

Trabalho oral de sensibilização (Ana/AEE1) 1 Sensibilizar para a temática 

do trabalho 

Acolhimento do relato verbal (Ana/AEE1) 1 Acolhimento ao discente 

Sensibilização com os responsáveis e 

conscientização quanto a importância do trabalho 

(Ana/AEE; Roberta; CE1) 

2 Sensibilizar  e conscientizar 

os responsáveis 

Debate e troca de vivência com os responsáveis 

(Ana/AEE1) 

1 Debate e troca com os 

responsáveis 

Trabalhar com os responsáveis a respeito da 
autonomia e independência dos filhos/ 

(Ana/AEE1; Roberta/CE1) 

2 Autonomia/ 

 

Independência 

Romper com a ideia da eterna criança 

(Ana/AEE1; Roberta/CE1) 

2 Romper a infantilização do 

jovem e adulto com DI 

O aluno precisa ocupar os diversos espaços na 

sociedade (Ana/AEE1) 

1 Inclusão em outros espaços 

sociais 

Trocar a limitação dos estudantes com DI por 

suas potencialidades (Ana/AEE1) 

1 Trabalhar as 

potencialidades 

Trabalhar a auto percepção do aluno como jovem 

e adulto (Roberta/CE1) 

1 Auto percepção como 

jovem e adulto 

Trabalhar comportamentos adequados para a 

faixa etária (Roberta/CE1) 

1 Desenvolver 
comportamentos para a 

idade adulta 

Divulgação de oportunidades de emprego para 

pessoas com deficiência (Roberta/CE1) 

1 Divulgação de emprego 

Participação de feira na Grande Rio, com 

orientações do INSS a respeito do BPC caso o 

estudante com deficiência seja empregado 

(Roberta/CE1) 

1 Participação de feiras 
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Trabalhar os receios dos pais quanto a perda do 

BPC se o aluno for empregado: BPC X trabalho 

(Roberta/CE1) 

1 Trabalhar os receios dos 

pais 

(Perda do BPC X Trabalho) 

 

Acolhimento dos relatos da família e orientações 

aos pais sobre os benefícios e desafios do BPC 

(Roberta/CE1) 

1 Acolhimento da família 

Perda do BPC X Trabalho) 

 

Diálogo com os alunos a respeito das exigências 
do mercado de trabalho hoje abordando as cotas 

das empresas (Beatriz/ER3) 

1 Diálogo com os alunos a 
respeito das demandas do 

mercado de trabalho 

Diálogo sobre as cotas das empresas, para que 

eles (os estudantes com DI) não se enxerguem 

somente para atingir cotas (Beatriz/ER3) 

1 Diálogo com os alunos a 

respeito das demandas do 

mercado de trabalho 

Formação do aluno para inserção no mercado de 

trabalho. Para que eles tenham consciência da sua 
deficiência, do seu potencial profissional, sua 

importância na realização da função 

(Beatriz/ER3) 

1 Formação para o mercado 

de trabalho 

Consciência dos seus direitos enquanto pessoa 

com deficiência (Beatriz/ER3) 

1 Conscientização a respeito 

dos direitos da pessoa com 

deficiência 

A aula de informática são esclarecidas dúvidas 
sobre montagem de currículo profissional, 

organização, estrutura, objetivos, incluindo a 

digitação, orientação ortográfica e objetiva da 

escrita (Beatriz/ER3) 

1 Uso da tecnologia  

Nossa escola tinha um projeto juntamente com a 
empresa CIFERAL. A empresa recebia nossos 

alunos especiais para trabalhar, mas eles 

permaneciam estudando. (Bianca/ER4) 

1 Parceria entre empresa e 

escola 

O trabalho na empresa fazia com que os 

estudantes se sentisse independentes 

(Bianca/ER4) 

1 

 

1 

 

1 

Inserção no trabalho/ 

 

Autonomia/ 

 

Independência 

Na parceria com a empresa, alguns responsáveis 

não davam o consentimento, o que prejudicava a 

participação dos alunos (Bianca/ER4) 

1 Falta de suporte e apoio da 

família 

Aulas expositivas a respeito das profissões de 

interesse dos alunos (Bianca/ER4) 

1 Aulas expositivas 

Oficinas para trabalhar as profissões de interesse 

dos alunos (Bianca/ER4) 

1 Oficinas  

Construir atividades que vão além de suas 

deficiências e limitações, despertando a 
curiosidade e a vontade de aprender, compatíveis 

com seus interesses, com vistas a desenvolver 

habilidades alternativas (Rita/CE2) 

1 Construir situações 

didáticas sob medida/ 

Desenvolver habilidades 

 

Potencializar suas maiores habilidades 

(Rita/CE2) 

1 Desenvolver habilidades 
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Não há atividades para inserção do aluno no 

mundo do trabalho (Claudia/ PI. EE 3) 

__________ Não tem atividades 

Desenvolver junto aos meus alunos habilidades 

tanto sociais como cognitivas e relacionais. 

Através de uma rede de convivência e com a 

própria escola, né, porque o interno da escola me 

ajuda muito (Rafaela/CE1) 

1 Desenvolver habilidades  

Com os demais profissionais que estão na escola, 
eu sempre busco que eles entendam que tipo de 

serviço que aqueles profissionais executam, com 

os diferentes profissionais da Unidade Escolar 

(Rafaela/CE1) 

1 

 

 

1 

Utilizar os recursos da 

própria escola/ 

 

Sensibilizar a temática da 

profissão 

A questão da prática de higiene pessoal é muito 

importante que ela seja executada 

cotidianamente. Porque a higiene no trabalho é 
muito importante apresentação pessoal, uma 

roupa limpa, escovação dentária o cabelo 

alinhado bem penteado. Uma boa apresentação e 

aparência (Rafaela/CE1) 

1 

 

1 

Autocuidado/ 

 

Atividades da vida diária  

Organização mesmo do próprio espaço da sala 
(...)  essa noção espacial organizativa, dá para o 

aluno a compreensão de trabalho (...)vejo que 

nessa prática cotidiana isso vai ajudá-los muito 
em outros ambientes, além dos ambientes do 

trabalho (...).(Rafaela/CE1) 

1 

 

 

1 

Organização e 

envolvimento do aluno/ 

 

Atividade Funcional 

Visitas nos comércios, estamos sempre vendo 

como eles trabalham como é a dinâmica de 

trabalho (Rafaela/CE1) 

1 

 

1 

Visitação externa/ 

 

Ampliação do espaço de 

aprendizagem 

Acolhimento das gerências e administradores dos 

comércios, e Relatos de trabalhadores, 

especialmente um relato de um jovem com Down, 
sobre as atividades laborais na empresa 

(Rafaela/CE1) 

1 

 

1 

Visitação externa 

 

Ampliação do espaço de 

aprendizagem 

A ideia de valorização da pessoa com DI atuando 

nos espaços laborais, a partir das vivências e 

visitações ao comércio local (Rafaela/CE1) 

1 Visitações/  

Ampliação do espaço de 

aprendizagem 

Várias oficinas práticas, aí mudando só o 

comércio e sempre muito bem acolhidos. Sempre 

fomos muito bem acolhidos pelos vários 

ambientes (Rafaela/CE1) 

1 

 

1 

Oficinas/  

 

Ampliação do espaço de 

aprendizagem 

Tinham muitos momentos de bate papo, e as 

atividades que a própria escola, que vinham da 

própria escola, não do micro, mas do macro 

(Bruna/ER1) 

1 Debate e troca 

Atividades como feiras, eram coisas que eles 
gostavam muito de participar, e tinha a ver com o 

que eles poderiam fazer fora da escola também 

(Bruna/ER1) 

1 

 

1 

Participação de feiras/ 

  

Ampliação do espaço de 

aprendizagem  

Ano passado na feira de ciências, a gente 
trabalhou com lixo e com material reciclado, 

1 

 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e trabalho/ 
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muitos alunos trouxeram coisas que eles fazem 

fora da escola (Bruna/ER1) 

 

1 

 

Desenvolver habilidades  

Tinham alunos que trabalhavam com reciclagem 

de materiais, e foi interessante isso, porque eles 

conseguiram fazer coisas que eles já fazem. Eles 
faziam, levavam pra escola, e com aquele 

orgulho:"Eu fiz", "Eu construí" e "Eu estou aqui 

mostrando para os outros.” (Bruna/ER1) 

1 

 

1 

Desenvolver habilidades/ 

 

Autoestima 

A minha turma é complicada, não tem essa 
condição, eles são infantis mesmo, não tem 

maturidade para o trabalho, o que a gente fazia 

algumas vezes, é culinária, a gente tá lá fazendo 

culinária, cozinhando, aí mostra as receitas, 
mostra os ingredientes, mas eles não tem 

condições de reter nem essas informações 

(Raquel/CE4) 

1 Infantilização do jovem e 

adulto com DI/ 

 

O desafio para fazer evoluir 

os dispositivos de 

diferenciação 

 

Os meus não tem condições nenhuma de 

exercer profissão. Tem uns que gostam de 

futebol, eles gostam de dançar, de correr, 

alguns tem a dificuldade até de se 

locomover.  Mas da minha classe, voltado 

para o trabalho, realmente é complicado 

(Raquel/CE4) 

1 O desafio para fazer evoluir 

os dispositivos de 

diferenciação 

 

Os alunos teriam sim possibilidades de serem 

inseridos no mundo do trabalho. Mas eu sou nova 
na escola, e pelo que percebi não há um trabalho 

especifico com esse objetivo (Regina/CE3) 

_________ Não tem 

Quando eu cheguei na escola que era uma ideia 

de Educação Especial que eu acho incrível que é 

um olhar muito respeitoso com o aluno. Então eu 
cheguei na escola nas minhas primeiras reuniões, 

eu levei isso. Eu falei eu gostaria de ter um espaço 

para que a gente trabalhasse dentro dessa ideia, eu 

que acho que é uma ideia muitoooooo...... que 

precisa ser olhada (Regina/CE3) 

1 Perspectiva de desenvolver 

atividades funcionais  

Não adianta a gente ficar aqui tentando 
alfabetizar o aluno que não tem capacidade de 

alfabetização, é preciso pensar o que é possível 

para eles. (Regina/CE3) 

1 Construir situações 

didáticas sob medida 

 

A pessoa que tá aqui há 15 anos dentro da 

Escola,10 anos dentro da escola, não adianta ficar 
mostrando sabe, o alfabeto, por que ele não vai 

conseguir, o que tinha pra conseguir já 

conseguiu, a gente tem que ter então agora, um 

outro caminho, um caminho mais prático 

(Regina/CE3) 

1 Currículo funcional 

Conversando com a professora P1 de educação 

especial, ela me falou que era exatamente o 

caminho que eles gostariam de construir, mas que 

ainda não tinham tido a possibilidade 

(Regina/CE3)  

1 Perspectiva do trabalho em 

equipe 
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Aí a gente começou a traçar algumas coisas dentro 

dessa proposta, mas que infelizmente não puderam 

ser colocadas em prática, né? Porque teve que parar 
tudo (Se referindo a pandemia) (Regina/CE3) 

 

1 Perspectiva do trabalho em 

equipe 

A gente ouve assim: “O aluno tem que se preparar 
para o mercado de trabalho.” Mas o mercado de 

trabalho também tem que se preparar, se adaptar 

para esses alunos. A escola já fez esse movimento 
de pegar na mão mesmo e levar à empresa (Carla/ 

PI EE4) 

1 Preparar o mercado de 
trabalho para receber este 

aluno 

Foi feita essa parceria, digamos assim, eu não sei 

exatamente como foi, não sei se foi inciativa da 

empresa, nós temos aluno do noturno que 

trabalha, e isso é muito legal (Carla/ PI EE4) 

1 

 

1 

Parceria/ 

 

Inserção no mercado de 

trabalho  

A gente também faz esse trabalho de informação 

a respeito do benefício (Carla/ PI EE4) 

1 Informação sobre  

benefícios para a pessoa 

com deficiência 

 

As vezes os responsáveis, eles acham que quando 

o aluno for trabalhar, ele vai perder o LOAS para 
sempre, ele vai ficar sem benefício, então os pais 

tem muito essa preocupação (Carla/ PI EE4) 

1 Benefícios e os receios das 

famílias 

 

Outra questão que eu posso citar, também são as 

conversas, reuniões para informar, sensibilizar 

(Carla/ PI EE4) 

1 Informação e sensibilização 

aos pais 

A gente fez uma reunião e a gente chamou o 

AMA Xerem, é um projeto que tem lá em Xerem, 
porque lá Silvia, é difícil, é distante, então não 

tem assim.... a gente fica procurando algo, até 

para eles praticarem esse desapego, não que a 
gente queira eles longe da escola,  a escola 

sozinha não dá conta, eles precisam de mais, eles 

são adultos, eles são idosos, tem alunos de 60, 70 

anos.. então você percebe, é bacana eles terem 

outros dispositivos. (Carla/ PI EE4) 

1 Parcerias com outros setores 

A gente encoraja, mas muito deles tem muita 

resistência. (Carla/ PI EE4) 

 

1 Encorajamento x resistência 

Os responsáveis falam muito assim: “Meu filho 

não sabe fazer isso, meu filho não sabe fazer tal 

coisa”, e a gente conversa muito com eles não do 
que eles não sabem fazer, mas vamos focar no que 

antes ele não sabia fazer e no que agora ele sabe 

fazer. (Carla/ PI EE4) 

1 

 

 

 

1 

Limitações X 

Potencialidades 

 

 

Sensibilizar e conscientizar 

os responsáveis 

Algo que eu também converso, da família 

também ter um psicólogo, ter um apoio. Porque 
as vezes eles falam: “Meu filho precisa de um 

acompanhamento psicológico.” Ainda mais, 

porque eles ficam angustiados, e as vezes aquele 
jovem se abre com um primo, um irmão, um 

vizinho. (Carla/ PI EE4) 

1 Suporte psicológico para a 

família  
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Eu percebo que esses momentos, roda de conversa, 

e até as reuniões acabam sendo um acolhimento 

para os responsáveis. Eles precisam disso, desse 
acolhimento para eles compreenderem. (Carla/ PI 

EE4) 

 

1 Acolhimento a família 

A gente fica com esse aluno por 4 horas, o pessoal 

de casa ficam ainda mais tempo, é importante 
também eles verem o potencial, a gente fala isso 

para eles observarem as habilidades. Não só ficar 

focando o que ele não base fazer. (Carla/ PI EE4) 

 

1 

 

 

1 

Envolvimento das famílias/ 

 

  

Habilidades x limitações 

Eu lembro que aquele PEI (o que é maior), aí você 

faz uma pergunta e o responsável diz: “Ah ele não 
sabe de nada!” “Ah ele não sabe de nada!”. Mas 

se a gente pergunta o que ele sabe fazer? “Ah! 

Sabe que ele é isso”... “Ele é organizado nessa 

parte...”. Então a gente tem que focar nisso, nessa 
parte que ele tem essa habilidade, pra gente 

investir e acontecer o desenvolvimento desta 

forma (Carla/ PI EE4) 

1 Desenvolver habilidades  

Esses meus alunos são tutelados pela família. 
(Bárbara/ER4) 

1 Tutela das famílias 

O Antônio que é esse mais velho, que é um senhor, 

ele morava tipo um sitiozinho, dentro do sítio ele 

fazia os trabalhos do sítio, e ele se sentia 
importante, ele plantava pimentinha, planta, essas 

coisas assim, consertava o telhado, essas coisas. 

(Bárbara/ER4) 

 

1 Habilidades prévias 

A escola, Santo Agostinho, eu não peguei essa 

época, mas parece que tinha um histórico de 
conseguir alguma colocação no trabalho para 

alguns alunos, tem um aluno da etapa 3 que é 

especial, que trabalha na Ciferal, foi conseguido 

através da escola. (Bárbara/ER4) 

1 Inserção no mercado de 

trabalho 

Não sei se a Ciferal tem um convênio com a 
escola, ou se foi uma professora....parece que foi 

uma professora que intermediou. (Bárbara/ER4) 

1 Inserção para o trabalho 

 (Resultado de uma ação 

docente) 

Todos eles são tutelados pela família 

(Bárbara/ER4) 

1 Tutela da família 

A gente fez alguns projetos e aí uma das minhas 

alunas .....deu uma aula pra eles (Bárbara/ER4) 

1 Desenvolver habilidades 

A gente fez artesanato, e apresentou. Mas nada 

assim que seja muito efetivo voltado ao trabalho. 

(Bárbara/ER4) 

 

1 Desenvolver habilidades 

A gente chegou a montar a construir uma 

Cooperativa de produção de alimentos 
agroecológicos, chamada: “Capim” 

(Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 
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Onde os alunos passaram pela vivência da 

educação de horta da escola, do plantio, 

(Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Depois a frente conseguimos a doação de um 

terreno em Saracuruna, onde eles poderiam fazer 

essa produção e aí construímos a cooperativa 

(Rossana/CE2) 

1 Parceria 

Eu fui Vice Presidente por um período da 

Cooperativa (Rossana/CE2) 

1 Participação da docência em 
outros espaços fora da 

escola 

A gente teve toda assessoria de advogados da 

parte jurídica, legislação tudo....Inclusive o que 

eles produziam era considerado tecnicamente 

orgânico (Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Planejamento e 

organização/ 

 

Parceria 

Mas para ter o selo de orgânico é muito mais caro, 

então como a gente não tinha recurso ficou 

agroecológico. Embora a qualidade estivesse 
dentro dos padrões de um produto orgânico 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Planejamento e organização 

 

 

Falta de investimento 

A gente fez esse movimento. Para que os pais 

fossem tomando os seus lugares nessa 

administração junto com os filhos (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Participação dos pais / 

 

Envolvimento dos alunos 

em suas aprendizagens e 

trabalho 

Nessa parte mais burocrática da administração 

mesmo da cooperativa, os alunos continuavam na 
escola como professores do nosso horto educativo 

dando aula para os alunos do ensino regular. 

(Rossana/CE2) 

1 Atividade funcional 

Mas por conta desse histórico também das 

famílias a gente não conseguiu o envolvimento 

que a gente esperava (Rossana/CE2) 

1 Dificuldade no 

envolvimento da família 

 

Não teve compromisso também dos pais de se 

lançar nesta tarefa e a coisa foi meio que 

minguando. (Rossana/CE2) 

1 Dificuldade no 

envolvimento da família 

Depois teve invasão do terreno pelos bandidos lá 
na região, e a gente voltou pra estaca zero.  

(Rossana/CE2) 

1 Vulnerabilidade social nas 

ações 

 

A gente conseguiu encaminhar alguns alunos que 
tinham condições, pra fazer outras atividades na 

comunidade local de empregabilidade 

(Rossana/CE2) 

1 Encaminhamentos para 
atividades de 

empregabilidade 

A gente  conseguiu vários parceiros para 

empregabilidade (Rossana/CE2) 

1 Parcerias 

Mas a gente não conseguiu depois de alguns anos, 

dar o 

acompanhamento depois que eles saíram da 

escola (Rossana/CE2) 

1 Dificuldades no 

acompanhamento da vida 

pós escola 

Dar um acompanhamento  permanente,  para 

monitorar como é que as coisas efetivamente foram 

se  encaminhando.  

1 Dificuldades no 
acompanhamento da vida 

pós escola 
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 (Rossana/CE2) 

Até porque a gente não tem pessoal pra isso: Dar 
conta das demandas da escola e dar conta de ex 

aluno, as vezes fica complicado. A gente se 

esforça bastante, mas as vezes fica complicado. 

(Rossana/CE2) 

1 Dificuldades no 
acompanhamento da vida 

pós escola 

E a gente conseguiu inserir os alunos em 

atividades específicas dentro da área de interesse 
que eles demonstraram, das possibilidades da 

gente atuar dentro da escola (Rossana/CE2) 

1 Construir situações 

didáticas sob medida 

A gente chegou a fazer uma proposta pra SME, 

de que esses alunos fossem contratados, os que 

tiveram melhor desempenho, fossem contratados 
pelas cooperativas, pelas firmas que atuam no 

município (Rossana/CE2) 

1 Planejamento e organização 

para Empregabilidade 

A gente montou um projeto, onde eles teriam um 

período ainda lá na escola, exercendo as suas 

funções, num horário, e outro como alunos. 

(Rossana/CE2) 

1 Planejamento e organização 

para Empregabilidade 

E que depois a gente fizesse a transferência deles, 
enquanto funcionários, para escola mais próxima 

da residência, pra que eles pudessem exercer essa 

função, na comunidade onde eles estão inseridos 

(Rossana/CE2) 

1 Planejamento e organização 

para Empregabilidade 

(...) Para poder romper um pouco esse vínculo 

extremo com a nossa escola, porque eles acham 
que só vão ser felizes lá, que não existe outro 

lugar. Eles precisam ser incluídos socialmente. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Segurança do aluno somente 

na escola 

 

Necessidade da inclusão 

social 

Quadro: Decomposição das falas dos participantes /questão 2. 

 

Análise da questão 3 

Aspectos que facilitam ou dificultam a prática docente: Competências e suas ausências. 

Aspectos que facilitam ou dificultam a prática 

docente: Competências e suas ausências. 

(Competências docentes) 

UR 

Ocorrência 

(UR) 

Unidade de Significação 

(US) 

Parceria com as famílias (como facilitador) 

(Ana/AEE1) 

1 Parceria com as famílias 

Demanda de introdução de jogos digitais para 

este público com vistas a potencializar o processo 
ensino aprendizagem (é um dificultador) 

(Ana/AEE1) 

1 Falta de recurso  

A falta de uso de dados para acesso a internet com 

tecnologia de boa velocidade nos dados 

(Ana/AEE1) 

1 Falta de recurso  
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A falta do uso da tecnologia usada como 

expansão da leitura de mundo, instrumento de 

luta e resistência (Ana/AEE1) 

1 Falta de recurso  

Trabalhar com jovens e adultos no espaço 

infantil, isso atrapalha. Porque reforça a ideia da 

eterna criança (Roberta/CE1)  

1 Espaço infantil  

Um facilitador é a escola ser do primeiro 

seguimento e como tem muitas crianças, no 
momento de atividades de peça de teatro, 

podemos contar com o apoio da criança. 

(Roberta/CE1) 

1 O apoio das crianças é um 

facilitador 

A direção é um facilitador porque estamos 

sempre pedindo alguma coisa, e dentro das 
possibilidades, ela sempre tenta ajudar 

(Roberta/CE1) 

1 O compromisso e suporte da 

direção 

Parceria entre os professores de diversas 

modalidades de ensino (Roberta/CE1) 

1 Parceria entre os professores 

A disposição e o encorajamento da turma 

(Roberta/CE1) 

1 Disposição e encorajamento 

da turma 

O comprometimento da turma com as tarefas 

(Roberta/CE1) 

1 Comprometimento da turma 

A parceria do pessoal de apoio, das meninas da 

cozinha (Roberta/CE1) 

1 Parceria do pessoal de apoio 

e cozinha 

Falta de investimento do poder público 

(Roberta/CE1) 

1 Falta de investimento 

Falta de material e estrutura física adequada 

(Roberta/CE1) 

1 Falta de material e estrutura 

física 

Falta de materiais específicos para 

desenvolvimento de habilidades e competências 

(Roberta/CE1) 

1 Falta de materiais 

específicos para Educação 

Especial 

Falta de material diferenciado para a educação 

física (Roberta/CE1) 

1 Falta de materiais 

específicos para Educação 

Especial 

Falta de uma sala de informática adaptada. 

(Roberta/CE1) 

1 Falta de sala de informática 

adaptada 

As desigualdades sociais  (Roberta/CE1) 1 Desigualdade social 

Dificuldade de acesso aos atendimentos 

terapêuticos (Roberta/CE1) 

1 Dificuldade de acesso e 

acompanhamento da saúde 

Falta de acompanhamento adequado pela rede de 

saúde e interrupção das medicações 

(Roberta/CE1) 

1 Falta de acompanhamento 

da rede de saúde 

A não aceitação da família quanto a importância 
do uso da medicação em alguns casos 

(Roberta/CE1) 

1 Recusa da família ao uso da 

medicação 

A falta da participação da família dos estudantes 

jovens e adultos e o descaso com o trabalho do 

professor (Roberta/CE1) 

1 

 

 

1 

Falta de participação da 

família 

 

Descaso com o trabalho do 

professor 
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A quantidade elevada de alunos de Classe 

Especial, com especificidades que demandam 

mais atenção, mais cuidado (Roberta/CE1) 

1 Quantidade elevada de 

alunos em Classe Especial 

Falta de recursos que articulem teoria e prática 

(Roberta/CE1) 

1 Falta de recurso 

A falta de horário de planejamento para o 

professor da Classe Especial (Roberta/CE1) 

1 Falta de horário de 

planejamento 

A falta de horário de planejamento X a 

desvalorização do professor e do trabalho que ele 

desempenha (Roberta/CE1) 

1 

 

1 

Falta de horário de 

planejamento/ 

Desvalorização do professor 

A pedagogia do afeto: através do diálogo direto 

com a turma, da escuta atenta dos alunos. A 

construção do vínculo afetivo (Beatriz/ER3) 

1 Pedagogia do afeto (???) 

A Colaboração da turma. Acolhem a permanência 

dos alunos com DI em sala (Beatriz/ER3) 

1 Colaboração da turma 

A presença dos Agentes de Apoio à Inclusão em 

sala de aula, fazendo a ponte: professor x aluno, 

conteúdo x aluno (Beatriz/ER3) 

1 Agente de apoio à inclusão 

Aula de libras provoca interação dos alunos, 

sendo eles surdo ou ouvinte (Beatriz/ER3) 

1 Interação entre os discentes 

 

Falta de formação continuada na rede, tanto na 

temática da EJA, quanto nas questões da inclusão 

(Beatriz/ER3) 

1 Falta de formação 

continuada 

Ausência de especialistas como psicóloga, 

fonoaudióloga (Beatriz/ER3) 

1 Ausência de especialistas da 

saúde 

Ausência das disciplinas de artes e educação 

física (Beatriz/ER3) 

1 Ausência de atividades 

extra-classe 

Não funcionamento da sala de recursos no turno 

da noite (Beatriz/ER3) 

1 Não funcionamento da sala 

de recursos 

Falta de recursos (Bianca/ER4) 1 Falta de recursos 

Falta de profissionais que auxiliem esses alunos, 

como Agente de apoio à inclusão (Bianca/ER4) 

1 Falta de agente de apoio à 

inclusão 

Dificuldade do professor em atender a turma em 

sua plenitude (Bianca/ER4) 

1 Dificuldade do professor 

compreender a turma 

Os alunos com deficiência requer mais atenção, 

mas também há alunos sem laudo de DI, e 
encontram muitas dificuldades de aprendizagem 

(Bianca/ER4) 

1 Desafios da turma 

heterogênea  

Desentendimento entre alunos novos e alguns 

estudantes com deficiência. Os alunos mais 

antigos sabem dos alunos inclusos na turma. Mas 
os novos tem dificuldade de entender 

(Bianca/ER4) 

1 Desafios da turma 

heterogênea 

Confundir na minha prática, a educação plena 

com o cuidado assistencialista e terapêutico 

(Rita/CE2) “me preocupa” 

1 Riscos de uma prática 

assistencialista 

Enxergar que o aluno especial possui limitações, 

mas isso não quer dizer que ele precise ser 
encarado como objeto de cuidado e anular a 

educação (Rita/CE2) 

1 Limitações X 

potencialidades 
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Colocar na primeira 

categoria – Investir nas 

potencialidades 

O meu papel não é pôr em prática fins 

terapêuticos ou ações paliativas, não é treinar as 
habilidades deficitárias, mas desenvolver as 

habilidades alternativas, como a autoestima e a 

autonomia. (Rita /CE2) 

1 

1 

1 

Desenvolver habilidades/ 

Autonomia / 

Autoestima 

A boa relação que tenho com os profissionais que 

atuam com os estudantes jovens com DI (Claudia 

PI. EE 3) 

1 Trabalho em equipe 

Liberdade para dialogar com as famílias (Claudia 

PI. EE 3) 

1 Envolvimento das famílias 

Incompatibilidade de horário com o turno da 

noite (Claudia PI. EE 3) 

1 Pouca interação com o 

noturno 

Pouca interação com os professores do noturno 
das turmas regulares que atuam com estudantes 

com DI  (Claudia PI. EE 3) 

1 Pouca interação com os 
professores do noturno, das 

turmas regulares 

Crença de alguns profissionais na incapacidade 

do desenvolvimento e participação de estudantes 

jovens e adultos com DI nas turmas regulares 

(Claudia PI. EE 3) 

1 Os desafios da inclusão nas 

turmas regulares 

Resistência de determinados profissionais no 
ambiente escolar na inserção dos alunos com DI 

da classe especial nas turmas regulares (Claudia 

PI. EE 3) 

1 Os desafios da inclusão nas 

turmas regulares 

O que facilita é a vontade que os alunos têm de 

ser independente de terem autonomia, de terem 

renda 

(Rafaela/CE1) 

1 

1 

1 

Vontade dos alunos/ 

Independência/ 

Autonomia 

A independência, autonomia e renda, são fatores 
primordiais para que eles sejam motivados, a 

estarem em contato com esse ambiente do 

trabalho. Trabalhar com esses fatores, facilita o 

interesse pelo trabalho. (Rafaela/CE1) 

1 

1 

 

Independência/ 

Autonomia 

 

O que dificulta são as próprias famílias, porque 

eles, os responsáveis pelos alunos, eles tem muito 
medo da perda do benefício de prestação 

continuada o BPC (Rafaela/CE1) 

1 As dificuldades com as 

famílias: o medo da perda 

do BPC 

Eu acho que tem que haver um outro tipo de 

estratégia para que os familiares possibilitem que 

eles possam estar trabalhando e que também se 

fomente política pública (Rafaela/CE1). 

1 Política Pública 

Como trabalhador o estudante com DI, poderia ter 
estabilidade tanto profissional e assim 

gradativamente poderia até perder o BPC 

(Rafaela/CE1). 

1 Política Pública 

Dificuldade é basicamente isso, uma turma muito 

diferente, muito mista, e a falta de tempo de 

planejar (Bruna/ER1).  

1 

1 

Turma heterogênea/ 

Falta de tempo para 

planejamento  
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Agora um facilitador...Na Ruy tudo que eu pedia, 

eu conseguia. Ou seja um jogo, um apoio, troca de 

ideias com a orientação, tudo que eu precisasse 
nesse sentido eu tinha o apoio, eu conseguia 

(Bruna/ER1). 

1 Apoio da equipe diretiva 

 

Se eu não tiver alguém para me ajudar aí 

realmente é um complicador e tanto. Eu tenho que 
chegar na escola e tem que ter alguém para me 

auxiliar, porque se não eu fico perdida 

(Raquel/CE4). 

1 Agente de apoio à inclusão 

Então realmente o pessoal de apoio tem que ajudar 

mesmo, o estimulador, os cuidadores. E a nossa 
Secretaria (SME) tem uma escassez né desse 

pessoal de apoio? Isso é um complicador muito 

grande (Raquel/CE4). 

 

1 Agente de apoio à inclusão 

Também a questão deles não terem 

acompanhamento médico. Porque se eles 
tivessem um acompanhamento médico talvez 

fosse melhor (Raquel/CE4) 

1 Falta de acompanhamento 

da rede de saúde 

Tem responsáveis que não admitem que o filho 

precisa de um acompanhamento, nem mesmo 

medicação eles tomam, os que são super agitados, 
porque a mãe não aceita dar medicamento para o 

aluno (Raquel/CE4) 

1 

 

 

1 

Resistência da família 

quanto ao acompanhamento 

da rede de saúde/ 

Recusa da família em 

ministrar a medicação 

Eu acho que o que dificulta é a falta de 

investimento (Regina/CE3) 

1 Falta de investimento 

público 

A gente não tem um programa específico para 
olhar esse indivíduo. Então por mais que tenha 

uma proposta de trabalho, às vezes ela é 

dificultada para ser colocada em prática até 
mesmo no sentido de infraestrutura mesmo 

oferecida pela prefeitura (Regina/CE3) 

1 

 

 

 

1 

Falta de programa voltado 

ao Jovem e Adulto com DI/ 

 

Falta de estrutura 

Eu cheguei a conversar, a começar a dialogar com 

o professor de ciências da escola, e a gente queria 

montar um projeto de plantio com esses alunos. E 

aí seria um trabalho paralelo da turma de DI, com 
as turmas dele do segundo segmento 

(Regina/CE3) 

1 

 

1 

 

Trabalho em Equipe 

 

Interação entre Classe 

Especial e Ensino Regular 

 

Mas aí a gente esbarra na falta de material a gente 

esbarra na falta de apoio mesmo, as vezes na falta 
de água para você mexer na terra e o aluno poder 

lavar as mãos. Então assim, eu acho que o maior 

dificultador, é a falta de infraestrutura 

(Regina/CE3) 

 

1 Falta de estrutura 

Não é nem específico da pessoa com deficiência, 
a gente tem uma questão de falta de estrutura que 

é geral. A gente não ter água, não era uma coisa 

que dificultava só com a classe Especial 

dificultava também o do professor de ciências da 
turma regular, porque ele não podia meter um 

monte de aluno lá pra cavar a terra e depois voltar 

1 

 

1 

Condições de trabalho  

 

Falta de estrutura 
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pra fazer um trabalho de matemática com as mãos 

todas sujas (Regina/CE3) 

Um facilitador são os pares, você encontrar 

pontes na escola, é igual aquele ditado: “Uma 

andorinha só não faz verão”. (Carla/PI EE4) 

1 Parceria 

Não adianta a gente chegar na escola com toda 

demanda de inclusão, a Classe especial com 
relação a necessidade de trabalhar autonomia, 

participação.......a gente tem que buscar outros 

parceiros que tenham essa vontade (Carla/PI 

EE4) 

1 Parceria  

Quando a gente fala da inclusão, não é só a 
inclusão do aluno na sala regular, ou no AEE, é a 

inclusão social, humana (Carla/PI EE4) 

1 A necessidade da inclusão 

social 

A gente observar aquele jovem ali também que 

está na Classe Especial mas ele precisa romper 

também diversas áreas, a gente oferecer o melhor, 

acolher ele como um todo(Carla/PI EE4) 

1 Acolhimento 

Algo que facilita que eu observo, que cada escola 

é única, e na Santo Agostinho por exemplo, eu 

acho que é bacana essa parceria (Carla/PI EE4) 

 

1 Parceria 

Uma questão que é um desafio é que muitos 

professores não tiveram essa formação em 

Educação Especial, isso aí a gente já sabe que é 
um dado estatístico no Brasil inteiro (Carla/PI 

EE4) 

1 Falta de formação na área da 

Educação Especial 

Mas lá eles são os professores de bastante tempo, 

e quando vem um professor novo ele acaba 

aprendendo (Carla/PI EE4) 

1 

1 

Parceria/ 

Vivência para a prática 

docente 

Forma essas pontes, essa parceria de auxílio, e aí 

nós vamos trabalhando juntos (Carla/PI EE4) 

1 Parceria  

A gente vai junto trabalhando, oferecendo 

material, recurso, e é a partir disso que o 

professor, ele vai se sentindo até mais confiante 

(Carla/PI EE4) 

1 

1 

Parceria 

Trabalho em Equipe 

Imagina só, um cara que nunca trabalhou 
exatamente, um professor que chega novo, que 

nunca nem pegou um aluno que é autista, não na 

classe especial, porque pra ser da classe especial, 
eu acho que tem que ser um professor que tenha 

um olhar diferenciado também. O que vai ajudá-

lo na prática é a parceria entre os professores. 

(Carla/PI EE4) 

1 Parceria 

E assim a gente tem essa experiência, sempre 

chega, as vezes as questões do novo, e a gente tem 
que buscar esses parceiros para auxiliar essas 

questões, um facilitador é essa parceria de 

profissionais, essa ponte.(Carla/PI EE4) 

1 Parceria 

Eu percebo que essa questão dessa parte de 

acompanhamento clínico, esse dado aí também da 

1 Falta de acompanhamento 

da rede de saúde 
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família do aluno especial é bem complexo 

(Carla/PI EE4) 

Por que alguns chegam juntos, mas alguns não 

estão tão juntos, mas se você for avaliar existem 

diversas questões por trás também (Carla/PI EE4) 

1 Demanda familiar 

O aluno especial do noturno eles são mais velhos, 
então as responsáveis, as mães são bem mais 

velhas, então as vezes a gente quer conversar com 

aquele responsável, questão de enfermidade, que a 
mãe está com problema disso e tal, passando mal.... 

acaba a gente tendo essa dificuldade de chegar 

mais, de poder oferecer mais. (Carla/PI EE4)  

 

1 Dificuldades de acesso à 

família 

Então um dificultador também é a formação, 

porque não é só de boa vontade. O professor tem 
que conhecer, tem que ter aquele conhecimento 

(Carla/PI EE4) 

1 Falta de formação na área da 

Educação Especial 

Porque se você for ver, por exemplo, a Classe 

Especial, um aluno com 16 anos, a maturidade de 

um jovem com 16 anos, ele tem 16 anos ele não 

tem 5 anos, então tem que ter cuidado para não 
infantilizar as atividades pra ele, ele tem que 

envolver as questões (Carla/PI EE4) 

1 Infantilização do estudante 

jovem e adulto com DI 

 Pra mim agora com EJA, e com essa turma tão 

mista é ter pessoas que pudessem auxiliar essas 

pessoas (Bárbara/ER4) 

1 Falta de agente de apoio à 

inclusão 

Por que é o que eu falei, o EJA é muito 

diferenciado da minha turma de DI no Rio. 
Porque eu tenho uma turma única de DI, são todos 

DIs. Eu faço um trabalho com eles, mesmo que 

eu Adapte pra uns que são mais adiantados ou 
não, mas de certa forma é um trabalho único entre 

aspas, tem adaptações. (Bárbara/ER4)  

1 Os desafios da inclusão nas 

turmas regulares 

E eu acho também que o envolvimento da família 

até pra levá-los Por que muitos são atendidos pela 

sala de recursos, mas as famílias acabam não 

levando, por que o horário fica muito em cima, 

porque dá muito trabalho. (Bárbara/ER4) 

1 Dificuldade com o 

envolvimento da família 

Mesmo tendo a van que busca, que leva. Eu acho 

que tem vans que não chegam até a casa, mas 

chegam próximo, já dá uma dificuldade pra 
família, já não quer levar. (Bárbara/ER4) 

 

1 Realidade dos estudantes 

com deficiência 

Então, é essa questão da parceria da família por 
que eu noto que algumas famílias, da Adriana por 

exemplo, eu noto que a mãe tá cansada. 

(Bárbara/ER4) 

1 A falta de parceria da 

família 

A gente teve problema simples, mas que foi um 

pouco sério em relação a higiene pessoal dela. Ela 
chegava é ninguém suportava estar ao lado dela. 

Ela botava 3, 4 camisas e passava o dia com 

aquilo ali e ia pra escola. Mas a mãe se eximiu da 

culpa: "Ah, a culpa é dela, ela não gosta de tomar 

1 Dificuldades com o 

envolvimento da família 
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banho. Eu não quero me envolver". 

(Bárbara/ER4) 

Então essa parceria é muito difícil quando eles 

chegam na idade adulta (Bárbara/ER4) 

1 A falta de parceria da 

família 

A família parece que abre mão também, porque 

assim: " Eu não vou ver nada mudar, então vou 

abrir mão." Ele se vira, ele se veste, ele toma 

banho, ele faz tudo sozinho. (Bárbara/ER4) 

1 Desistência da família 

Mesmo que faça tudo pela metade mas a família 
não quer mais se envolver no problema com esse 

aluno, não quer ser chamado na escola. 

(Bárbara/ER4) 

1 Desistência da família 

Para o Ricardo por exemplo que era 

acompanhado, foi essencial, o rapaz, foi 
assim....maravilhoso a ajuda que ele dava de 

acompanhar aquele aluno enquanto eu estava 

explicando. E até com os outros alunos ele me 

ajudou muito. (Bárbara/ER4) 

1 Agente de apoio à inclusão 

Então pro professor isso é essencial, porque eu 
acho muito frustrante, eu não gosto assim...eu sei 

que tem pessoas que ignoram, as vezes falam pra 

você assim: "Mas ele está aí a 5 anos, não 

aprendeu  nada, você vai se incomodar?" 

(Bárbara/ER4)  

1 Frustração do professor  

Mas você vê a ânsia que eles têm de aprender, 
mas você vê que o mínimo que eles consigam 

aprender, é avanço pra eles. E é preciso valorizar 

esses pequenos avanços. Isso facilita o processo 

de aprendizagem. (Bárbara/ER4) 

1 Valorização dos pequenos 

avanços 

E todo mundo tem a condição de aprender pode 
não aprender naquele ritmo do outro, pode não 

aprender hoje, uma hora ele vai reconhecer uma 

letra. (Bárbara/ER4) 

1 Investimento no aluno 

Você deixar pra lá, é frustrante pra eles. E eu não 
consigo ver eles querendo fazer dever, e não fazer 
nada. Então, a gente acaba se desgastando um 
pouco por causa disso. (Bárbara/ER4) 

 

1 A frustração do aluno e o 

desgaste da docência 

E essa questão de você não ter um horário 

favorável de planejamento que são lutas né...pra 

quem tem aluno inclusos, ou quem trabalha com 
a classe especial, mas todos os professores. 

(Bárbara/ER4) 

1 Falta de tempo para 

planejamento 

Você ter aquele tempo um pouco maior pra se 

planejar. (Bárbara/ER4) 

1 Falta de tempo para 

planejamento  

Não tem um olhar. Não tem um olhar fraterno 

para o professor, não tem um olhar humanizado, 

é o cumpra-se, é o dá um jeito. (Rossana/CE2) 

1 Humanização  

(acolhimento ao docente) 

Não tem papel higiênico, você leva, não tem 

lápis, você leva, não tem não sei o que, você 

leva.(Rossana/CE2) 

1 Falta de recursos  
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Não tem emoção, você doa a sua. A criança tá 

sofrendo, você segura o sofrimento dela e traz pra 

você. E você não tem nada em contrapartida. 

Você não tem um olhar pra isso. Não tem! 

(Rossana/CE2) 

1 Humanização  

(acolhimento ao docente) 

A maior dificuldade ela está nessa falta de política 
pública, é uma política que não seja de governo. 

Seja uma política voltada para a escola de Duque 

de Caxias que seja superior a qualquer governo. 

(Rossana/CE2) 

1 Falta de política pública 

 

E que a gente tenha uma estabilidade mínima para 
iniciar e conseguir concluir as coisas. Porque essa 

segurança, a gente não tem. (Rossana/CE2) 

1 Falta de estabilidade para 

conclusão dos projetos 

falta de política pública 

Porque eu digo que a gente tem muita iniciativa 
em Caxias, mas não tem “acabativa.” 

(Rossana/CE2) 

1 Falta de estabilidade para 

conclusão dos projetos 

falta de política pública 

 Porque assim, você tá indo por um caminho, 
você consegue consolidar alguma coisa, e aí vem 

uma ordem de cima, que te atropela.  

(Rossana/CE2) 

1 Falta de estabilidade para 

conclusão dos projetos 

 falta de política pública 

Eu acho que isso, é o maior desafio. A gente fica 

muito amarrado, por mais que você tenha boas 
ideias e que você tenha disposição pra fazer 

infelizmente o nosso trabalho tá ainda 

subordinado. (Rossana/CE2) 

1 Falta de estabilidade para 

conclusão dos projetos 

falta de política pública 

 Eu ainda consigo burlar para fazer uma pipoca, 

sim, mas eu não deveria ter que burlar. 

(Rossana/CE2) 

1 Os dilemas da profissão 

 Eu deveria ter segurança, o que eles falam de 
segurança jurídica pro mercado, para os 

investimentos, a gente também deveria ter 

segurança jurídica para respaldar o nosso fazer as 

nossas práticas. (Rossana/CE2) 

1 Os dilemas da profissão 

 A autonomia da escola, ela de fato ela não existe. 

(Rossana/CE2) 

1 Falta de autonomia 

(colocar na categoria 1- 

saúde mental ) 

 Porque se você não pode instrumentalizar as suas 
ações nas coisas mais básicas. A autonomia 

pedagógica não existe. (Rossana/CE2) 

1 Falta de autonomia 

(colocar na categoria 1- 

saúde mental ) 

A gestão democrática não existe. Porque você 
está sempre submetido a um decreto, a um 

parecer, a um olhar de uma pessoa que nunca 

apareceu na escola. Mas um dia resolve ir lá e 

querer ditar regras do que que você tem que fazer. 

(Rossana/CE2) 

1 O dilema da gestão 

democrática 

Facilitadores, eu não tenho tanta dificuldade não, 
porque eu acho que o ser humano, ele é um 

facilitador, ele é o responsável por facilitar ou 

dificultar as coisas. (Rossana/CE2) 

1 O ser humano como 

facilitador ou dificultador 

(Vivência e auto avaliação 

do professor) 

La na escola, eu tenho muitos facilitadores, a 

gente trabalha muito integrado, e a gente se 

1 Trabalho em equipe 
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constitui como rede de apoio uns dos outros. 

(Rossana/CE2) 

Se eu penso em alguma coisa, e eu listo lá, tem 

essas e essas dificuldades para realizar, eu sei que 

eu tenho 4, 5 colegas que vão sentar comigo pra 
me ajudar nas soluções para aquilo ali, e a gente 

vai fazer. (Rossana/CE2) 

1 Trabalho em equipe 

 

E aquilo não é mais meu, aquilo é de todos, aquilo 

é da escola. 

 (Rossana/CE2) 

1 Trabalho em equipe 

 

Eu acho que o ser humano é o facilitador. Poder 

contar com o outro, ter uma escola forte, ter 
relações fortes dentro da escola. Ter pessoas cada 

vez mais ligadas aquela história. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Trabalho em equipe/ 

 

Vínculo 

Eu sou uma vendedora da história do Regina Celi, 

as pessoas chegam lá novas, quando eu vejo que 

é bom, eu fico vendendo essa história, esse papo 
que estou te contando aqui, desses 17 anos, 

porque eu quero essas pessoas lá. (Rossana/CE2) 

1 Vínculo afetivo com a 

escola e com as pessoas 

Eu fico apavorada quando alguém diz que vai sair 

porque é longe. Eu dou carona, eu faço de tudo 

pra pessoa ficar, quando a pessoa é boa. Porque 

eu acho que é isso, a gente não consegue fazer 

nada sozinho. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Parceria/ 

 

Vínculo  

A gente tem um coletivo forte, apesar das 
diferenças, Porque não somos iguais, somos 

muito diferentes, pensamos muitas coisas 

diferentes, Mas temos um objetivo em comum, e 
a gente na batalha, e a gente é incansável lá, pra 

fazer qualquer coisa, é evento, o que a gente se 

propõe, se a gente botou no papel que vai fazer, 

você pode contar que a gente vai. (Rossana/CE2) 

1 Trabalho em equipe 

Vai ter dia que eu não vou estar bem e que eu vou 
embora, e que vai ter alguém que vai me dar o 

suporte. A minha turma nunca vai ficar 

desassistida. (Rossana/CE2) 

1 Trabalho em equipe 

A gente tem uma relação muito humana, muito 

próxima. A gente é muito parceiro lá. Tem 

sempre um ou outro que destoa, mas foi o que eu 
te falei, eles vão percebendo que estão no lugar 

errado. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Humanização/ 

 

Vínculo 

Quadro: Decomposição das falas dos participantes /questão 3. 
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Análise da questão 4 

Reflexão sobre a própria prática docente 

Reflexão sobre a prática docente  

(Ação-reflexão-ação) 

(UR) 

Ocorrência 

(UR) 

Unidade de Significação 

(US) 

Reflexão laboral no chão da escola, no trabalho 

com eles (Ana/AEE) 

1 Reflexão na prática 

Exercício reflexivo a partir de embasamento 

teórico (Ana/AEE) 

1 Reflexão a partir da teoria 

Leituras de livros, textos acadêmicos e palestras 

(Ana/AEE) 

1 Reflexão a partir da teoria 

Eu reflito, mas é uma reflexão individual 

(Roberta/CE1) 

1 Reflexão solitária 

O ideal seria um horário de planejamento para 

refletir com os outros professores, porque é na 

troca que nós aprendemos juntos (Roberta/CE1) 

1 Reflexão coletiva 

O ideal seria uma reflexão coletiva para apontar 

caminhos (Roberta/CE1) 

1 Reflexão coletiva 

Meu tempo de troca com os meus colegas de 

trabalho, é antes da entrada ou nos Grupos de 

Estudos (Roberta/CE1) 

1 Reflexão coletiva 

Trocar com os outros colegas favorece a reflexão 

(Roberta/CE1) 

1 Reflexão coletiva 

Faço auto avaliação das minhas contribuições, 
buscando novos meios, novas maneiras para 

realizar meu trabalho de forma mais significativa 

para os alunos (Beatriz/ER3) 

1 Autoavaliação para novas 
práticas  (Vivência do 

professor) 

Busco participar de grupos do facebook, de lives, 

e leitura de livros também (Beatriz/ER3) 

1 

 

 

1 

Reflexão a partir de debates 

nas redes/ 

 

Reflexão a partir da teoria 

Costumo refletir muito sobre a minha prática, 

sempre estou buscando coisas novas para 

implementar as aulas e torna-la mais agradável. 

(Bianca/ER4) 

1 

 

1 

Reflexão na prática 

 

Implementar novas práticas 

Escolhi a pós para entender melhor o universo da 

EJA (Bianca/ER4) 

1 Formação continuada 

A prática pedagógica necessita ser repensada 
cotidianamente visando desenvolver um processo 

ensino aprendizagem (Rita/CE2) 

1 Reflexão permanente 

Reflexão da prática pedagógica para pensar ações 

que favoreçam o acesso e a permanência de todos 

os alunos na rede (Rita/CE2) 

1 Reflexão para garantir 

acesso e permanência dos 

alunos 

A reflexão sobre a minha própria prática se dá a 

partir dos questionamentos e desafios que surgem 
no cotidiano escolar, na tentativa de buscar 

respostas e soluções para essas questões e realizar 

ações (Claudia PI. EE 3) 

1 Reflexão a partir dos 

desafios e questionamentos 
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As colocações dos outros profissionais com os 

quais interajo e as necessidades dos estudantes 

despertam o ato de refletir sobre o meu fazer 

enquanto PI – Educação Especial (Claudia PI. EE 

3) 

1 

 

1 

Reflexão coletiva/ 

 

Reflexão a partir das 

necessidades dos alunos 

Eu sempre faço o exercício de refletir sobre a 
minha prática docente. Eu vejo que a questão da 

auto avaliação, ela é muito importante para 

verificar, atualizar, adaptar ou modificar todas as 
ações pedagógicas para o desenvolvimento 

integral do aluno com DI (Rafaela/CE1) 

1 Auto avaliação para  

Verificar, atualizar, adaptar 

ou modificar 

O meu olhar pra esse alunado está pautado também 

em relação a sua prática laboral. Em relação a esse 
aluno, não basta só estar na escola, existe um 

compromisso a mais, a escola tem que 

proporcionar, para esse aluno adulto, mais 

condições, para que ele possa desenvolver 
habilidades, inclusive, estar dentro do mercado de 

trabalho (Rafaela/CE1) 

1 Desenvolver habilidades 

com vistas ao mercado de 

trabalho 

Quanto mais seguros mais preparados, mas bem 
conduzidos e orientados eles poderão exercer 

funções laborais (Rafaela/CE1) 

1 Desenvolver habilidades 

com vistas ao mercado de 

trabalho 

Eu sempre fico revisitando o meu planejamento 
de aula para ver se o que é que eu posso estar 

modificando, o que eu posso estar fazendo de 

melhor, e buscando também através de literaturas 

novas, de projetos sociais novos, inclusivos 

(Rafaela/CE1) 

1 Revisitar o planejamento 

Adaptando minha turma, pra que eles também 
sejam atingido com essas novas formas de 

inserção laboral (Rafaela/CE1) 

1 Desenvolver habilidades 
com vistas ao mercado de 

trabalho 

Eu costumo me cobrar muito das coisas que eu 

faço, eu acho que se chegar no momento como eu 
costumo escutar de outros professores, porque uma 

coisa é eu falar: "Eu faço o que dá" É justamente 

pra você ter até um certo alívio pra você não surtar 

de verdade. Mas existe uma diferença entre isso é 
um "Ah, eu faço qualquer coisa, eu venho trabalhar 

e é isso, eu faço por que tem que fazer " Aí isso é 

um certo descaso (Bruna/ER1) 

1 Autocobrança 

A reflexão ela existe na minha prática. E ela 
existe justamente pra isso, pra me motivar a 

refazer a pensar naquilo que eu fiz e no que eu 

posso melhorar (Bruna/ER1) 

1 Reflexão como motivação 
para refazer e avaliar a 

prática 

Por isso que a prática é completamente 

importante, a prática e a experiência, porque a 
gente consegue enxergar o que a gente passou e 

aí a gente pode melhorar, a gente pode modificar 

pra tentar adequar uma nova realidade 

(Bruna/ER1) 

1 A prática e a experiência 

para uma nova prática 

Eu faço reflexão sempre, inclusive chega a doer a 
cabeça né. A gente não dorme (Bruna/ER1) 

1 Autocobrança 
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Eu lembro que as 3 primeiras semanas que eu 

entrei eu não dormia, eu ficava pensando: "Eu 

preciso dar conta daqueles alunos que não leem. 

Eles precisam lê. Eles são adultos e ainda não 

leem. Aí aquele desespero (Bruna/ER1) 

1 

 

1 

Autocobrança/ 

 

 
Comprometimento 

Com o tempo eu comecei a refletir sobre isso 

também e aí tentar me acalmar, porque eu ficar 

desesperada só iria me atrapalhar (Bruna/ER1) 

 

1 Auto cobrança 

 

A gente pensa muito, todos os dias, porque a 

gente acha que sempre pode fazer mais 

(Raquel/CE4) 

1 Auto cobrança 

 

Quando a gente tá com eles a gente adquire um 
amor tão grande pelos alunos, que é como se eles 

fossem realmente nossos filhos (Raquel/ CE) 

1 Vínculo 

A gente fica pensando o que poderia fazer, se 

poderia fazer melhor, uma atividade lúdica, uma 

atividade artística, que poderia auxiliá-los mais 

na vida prática mesmo (Raquel/ CE) 

1 Reflexão sobre a prática 

Mas são tantas coisas as vezes que entristece a 
gente né? Até porque a Classe Especial é até 

esquecida na escola. Ela é esquecida!  Tem uma 

programação na escola, mas não espere a classe 

especial É sempre muito esquecida (Raquel/ CE) 

1 A exclusão da Classe 

especial dentro da escola 

A gente reflete muito sobre isso, a gente que fazer 

algo melhor, buscar, lê, buscar atividade 
diferenciada, porque não é a mesma atividade 

para todo mundo na sala de aula, e cada um tem 

uma dificuldade diferente da outra (Raquel/ CE) 

1 Reflexão sobre situações 

didáticas sob medida 

Tem alguns que escrevem, eles gostam de fazer 

atividades escrita também, mas tem uns que são 
só jogos, tem uns que é jogos de encaixe, tem uns 

que gostam de brincar, uns que gostam de 

conversar. E eu fico pensando o que propor para 

cada um. (Raquel/ CE) 

1 Diferenciação das 

atividades 

Realmente cada um é uma atividade diferente, a 

gente precisa estar sempre lendo (Raquel/ CE) 

1 Diferenciação das 

atividades 

Tem as questões psicológicas também, que as 
vezes a gente não sabe nem como lidar (Raquel/ 

CE) 

1 Falta de suporte da 

psicologia 

Então tem tanta coisa envolvida, é muita questão 

mesmo que fico pensando. É tudo que envolve o 
aluno. (Raquel/ CE) 

1 Reflexão das diferentes 

demandas 

O tempo todo né? A gente fica nessa... é um misto 

de angústia, com ansiedade. O tempo todo. Acho 

que da hora que você acorda até a hora que você 

vai dormir, porque acaba que não fica uma coisa 
só de dentro da escola, eu acho que você fica 

pensando muito eu pelo menos fico assim 

(Regina/CE3) 

1 

 

1 

 

1 

Angústia/ 

 

Ansiedade/ 

 

Reflexão permanente 

Eu proponho una atividade, e aí aquela atividade 
tem possibilidade de ser desenvolvida, de ser 

1  
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desenrolada? E aí a gente vai planejando. O ato de 

planejar não se resume só no espaço de dentro da 

escola assim (Regina/CE3) 

Ação- reflexão- 

planejamento –ação 

Acho que esse caminho de fazer, de pensar e de 
planejar, é constante. O tempo todo que você tá 

pensando na sua atividade, na sua prática assim 

(Regina/CE3) 

1  

Ação- reflexão- 

planejamento –ação 

Eu acho que ainda é pior do que com o regular. Por 
que com o regular, você consegue tirar um negócio 

da cartola, e vai. Com a Educação especial não. 

Porque é uma demanda muito grande que eles 

apresentam, e ainda cada um dentro de um quadro 
específico, e não dá pra você chegar lá e falar: 

"Opa!!! Pensei nisso aqui agora, vamos lá!!!" Não 

dá!!! (Regina/CE3) 

 

1 

 

 

 

1 

Os desafios da classe 

especial/ 

 

 

Reflexão a partir das 

necessidades dos alunos 

É um caminho de reflexão constante 

(Regina/CE3) 

1 Reflexão permanente 

São muitas Silvia, você vai me deixar falando.... 

Eu estou na educação especial, fez 10 anos, desde 
a graduação me chamou atenção, eu comecei a 

estudar sobre, aí logo depois da graduação eu fiz 

o mestrado, aí fiz em política, aí a gente lê os 
referenciais teóricos, aí é aquela coisa toda... .aí 

assim que eu defendi, eu apareci lá na rede. Mas 

o cotidiano te ensina todos os dias. (Carla/ PI 

EE4) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Formação para a prática/  

 

 

Aprendizagem na prática 

Só que é impressionante, você pode ler, você 

pode estudar, mas quando você está no chão da 

escola, você aprende a cada dia (Carla/ PI EE4) 

1 

 

1 

A prática que desafia a 

teoria/ 

Aprendizagem na prática 

Na Santo Agostinha eu acho que tem quase 100 

alunos, acho que é 80, se você for contar a escola 
inteira, contando os alunos do Ensino Regular 

inclusos. Então é muita demanda (Carla/ PI EE4) 

1 Demandas da educação 

especial 

(Incluir na 1ª categoria – 
desafios do e no processo de 

inclusão) 

Então assim, a gente percebe que falta o apoio ao 

aluno, a gente discute muito isso com o professor, 

que não é todo aluno com a questão da deficiência 
que precisa de agente de apoio. As vezes o agente 

de apoio pode até atrapalhar o aluno (Carla/ PI 

EE4) 

1 Agente de apoio à inclusão  

Mas se a gente for falar da classe especial em si 

mesmo, se tivesse mais profissionais de agente de 

apoio ali junto daquela classe, seria muito bacana 

(Carla/ PI EE4) 

1 Agente de apoio à inclusão 

Como falta essa questão do acompanhamento 
clínico para eles, isso reflete nas questões da 

aprendizagem (Carla/ PI EE4) 

1 Falta do acompanhamento 

da rede de saúde  

Colocar na categoria 1 

(Incluir na 1ª categoria – 

falta intersetorialidade da 

saúde) 
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Tem um aluno ali que não consegue. Se você for 

fazer essa questão de pintura com dedo, até pra 

ele pintar você tem que pegar o dedinho dele, aí 

tem o tônus, você percebe ali uma série de 
questões naquela pessoa, que ela precisava: uma 

fisioterapia por exemplo, você percebe diversas 

questões (Carla/ PI EE4) 

1 Falta de acompanhamento 

da rede de saúde  

(Incluir na 1ª categoria – 

falta intersetorialidade da 

saúde) 

Porque as vezes as pessoas falam: “Ah! É tão 

pouquinho aluno, são 10, são 8.” Gente mas é um 
público tão especifico, tão particular, é muito 

aluno! Mesmo com todo aquele afinco, você vai 

ver que são muitos, são muitos! (Carla/ PI EE4) 

1 Especificidade da Classe 

Especial 

(Incluir na 1ª categoria – 
desafios do e no processo de 

inclusão) 

Então eu percebo que a professora sozinha, com 

vários estudantes, é difícil. (Carla/ PI EE4) 

1 Especificidade da Classe 

Especial 

Incluir na 1ª categoria – falta 

intersetorialidade da saúde) 

Porque se tivesse mais profissionais, agentes de 

apoio, o objetivo não é o agente de apoio dar aula 
no lugar da professora, não, é ele ficar junto, 

porque você percebe que eles precisam de auxílio, 

pra iniciar a atividade, elaborar a atividade e 

concluir a atividade. (Carla/ PI EE4) 

1 

 

 

1 

Agente de apoio à inclusão/  

 

Mediação nas atividades 

Até se for uma atividade bem simplória, de pintura 

com os dedos por exemplo, vamos lá escolher as 

cores, vamos fazer o seu nome, ele precisa de 

alguém pra pegar o dedo dele, pra marcar, entende? 
(Carla/ PI EE4) 

1 

 

 

1 

Agente de apoio à inclusão/  

 

Mediação nas atividades 

A gente vê que questões que são pra gente 

simples, para eles é um desafio tão grande (Carla/ 

PI EE4) 

1 Os desafios das limitações 

Eu acho que uma das reflexões que eu saio de lá 

pensando é que na verdade a gente aprende mais 

com eles do que eles com a gente. (Carla/ PI EE4) 

1 A aprendizagem na prática 

A gente tem que ter essa paciência, porque 
diferente das turmas da sala regular que o aluno 

vai lá e já faz aquelas contas, o aluno já está lendo, 

aquele estudante da classe especial, você percebe 

que é um dia de cada vez, é uma conquista que 

tem que ser valorizada (Carla/ PI EE4) 

1 Valorização dos avanços na 

aprendizagem 

(Incluir na categoria 1- 

investir nas potencialidades) 

A gente conversa com os pais, os pais falam: “Ah! 
Mas ele não sabe ler, ele não sabe escrever....” 

Mas o que que ele sabe? Ele sabe pedir para ir ao 

banheiro? Aí o pai diz: “Ah ele sabe pedir pra ir 
ao banheiro.” Então isso já é um avanço. Sabe 

identificar o nome dele? Então, se ele já sabe, já 

é algum avanço. (Carla/ PI EE4) 

1 Valorização dos avanços na 

aprendizagem 

(Incluir na categoria 1- 

investir nas potencialidades) 

A gente tem uma inquietação, que esses alunos, 

requerem bastante verba, digamos da educação, 
para ter uma melhor aprendizagem. (Carla/ PI 

EE4) 

1 Falta de investimento  

As vezes aqueles 10, aqueles 8, em diversas 

questões que não são trabalhadas, ele ter que 

1 Especificidade da Classe 

especial 
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trabalhar ali na escola, é complicado!! (Carla/ PI 

EE4) 

Eu percebo que é algo que me inquieta, é isso, que 

a escola muitas das vezes parece que está sozinha, 

parece que tá vivendo pra pagar um incêndio. 

(Carla/ PI EE4) 

1 A solidão da escola e as 

demandas dos alunos 

Por isso que a escola mesmo com vários desafios, 
não tendo estrutura, falta formação, falta de 

experiência dos professores, falta agente de 

apoio, ali ainda é o melhor lugar. (Carla/ PI EE4) 

1 

1 

1 

 

1 

Falta de estrutura/ 

Falta de formação e 

experiência/ 

Falta agente de apoio à 

inclusão/ 

A escola como espaço 

solitário 

Até com muitas questões que transcende os 

muros da escola, aí você tem que explicar até 
questões básicas para aqueles pais também, você 

tem que explicar por exemplo que a pessoa tem 

que dormir, porque se não de manhã ele vai ficar 
com sono, você tem que explicar que não pode 

ficar muito tempo no vídeo game. (Carla/ PI EE4) 

1 Atividades da vida prática 

Você tem que explicar para aquela mãe que por 

mais que ele tenha dificuldade em tomar banho, 

mas que ela tem que deixar ele tomar banho 
sozinho. Você tem que incentivar ele a comer 

sozinho, ele já é um adulto. (Carla/ PI EE4) 

1 Autonomia  

Porque é mais fácil você pegar a colher e colocar 

na boca daquele jovem, mas ele precisa de 

autonomia. (Carla/ PI EE4) 

1 Autonomia 

São questões básicas, mas faz a total diferença na 

vida desses alunos. Questões de aprendizagem, de 
atividades do dia a dia, e de apoio também familiar. 

(Carla/ PI EE4) 

 

1 

 

1 

Apoio familiar/ 

 

Atividade da vida diária 

Primeira coisa é o desespero sempre. Sempre vai 

ter o desespero na frente (Bárbara/ER4) 

1 Desespero na docência 

Esse ano então foi muito atípico por que o que que 

ficou acordado aqui na rede, que todos da Etapa 

1, passariam ora Etapa 2. Então o que que 
fizeram, passaram todos, então além dos DI, que 

vieram, vieram todos aqueles que tem dificuldade 

de aprendizagem, senhoras que não conseguem 
entrar na cabeça delas, nada, tem um grupo mais 

ou menos que está andando de acordo com a 

normalidade. (Bárbara/ER4) 

1 Desafios da turma 

heterogênea  

Eu pensei que eu ia ter um treco...por que era 

basicamente assim...vamos dizer: 4 

agrupamentos numa turma. (Bárbara/ER4) 

1 O desespero na docência 

E eles são carentes, então todo mundo quer 

mostrar serviço, terminam "Ah acabei, não tem 

mais não, não tem mais não. (Bárbara/ER4) 

1 A carência dos alunos do 

noturno  

É desesperador! Eu estava desesperada. 

(Bárbara/ER4) 

1 O desespero na docência 
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Eu fico doida, é loucura total! E sempre tô 

trocando com os colegas, pedindo a eles 

estratégias: Como que eu faço? O que eu faço 

com esse ou com aquele? (Bárbara/ER4) 

1 Parceria entre os docentes 

Como é que consigo fazer isso sem pirar? É o que 

a gente pode fazer, é pensar no que a gente está 

fazendo e trocar com o colega. (Bárbara/ER4) 

1 Pareceria entre os docentes 

Aquele que passou pelo que você passa, tem um 
pouco mais de experiência que você tem. 

(Bárbara/ER4) 

1 

 

 

1 

Pareceria entre os docentes /  

 

Experiência 

Ou até pra tranquilizar, porque....mesmo dos DIs, 
a gente fica estressada porque parece um gelo, 

porque você quer o resultado, você quer o 

resultado,  você quer alguma coisa pelo amor de 

Deus. (Bárbara/ER4) 

1 Estresse do professor 

Mas aí você não consegue ver o que você acha 
que tem que ver, aí vem uma outra pessoa de fora, 

aí fala: "Não, é assim mesmo! Você tranquiliza o 

seu coração,  vai devagar. (Bárbara/ER4) 

1 Acolhimento entre os 

docentes 

A questão social é importante pra eles! Estarem na 

escola é importante! Se sentirem importante. Se 
sentirem parte de um grupo. (Bárbara/ER4)  

1 A escola para socialização 

Vai tranquilizando um pouco, mas esse 

pensamento tá aqui, não sai nunca. (Bárbara/ER4) 

 

1 Reflexão permanente 

Eu sou assim com a turma regular normal: “ah meu 
Deus, porque eu não ensinei mais um pouco?”  

“Porque faltou isso?” (Bárbara/ER4) 

 

1 Auto cobrança 

Eu acho que quem é professor, você é, você sabe 

disso, você nunca está satisfeito 100% com o que a 

gente faz. Sempre parece que está faltando. 
(Bárbara/ER4)  

 

1 

 

1 

Autocobrança 

 

Reflexão permanente 

A gente tem essa mania de trazer pra nossa 
prática: O que eu poderia fazer pra alcançar esse 

aluno? (Bárbara/ER4) 

1 Reflexão a respeito das 
situações didáticas sob 

medida/ angústia docente 

E você fica tipo...meio doido assim... 

(Bárbara/ER4) 

1 Angústia na docência 

Essa reflexão, tentar buscar, tentar ler para dar 

suporte à prática (Bárbara/ER4) 

 

1 Reflexão e ação 

No ano passado eu tive uma aluna com dislexia, 

e eu nunca tinha tido uma disléxica na vida. Aí eu 
fiquei louca, fui procurar como é que eu faço, 

como é que eu vou, peguei livro, vamos ler....e é 

o dia a dia que a gente  tem. (Bárbara/ER4) 

1 

 

 

1 

A especificidade de cada 

aluno 

A busca e aprendizagem 

constante do professor 

Correr atrás pra tentar ajudar um pouco. 

(Bárbara/ER4) 

1 A busca e aprendizagem 

constante do professor 



330 

 

Mas a gente tem que parar também e entender que 

não depende de nós só, depende se toda uma 

variável (Bárbara/ER4) 

1  Autoacolhimento 

Não adianta tomar só pra si o fracasso e até a 

Vitória do aluno também. (Bárbara/ER4) 

 

1 Responsabilidade 

compartilhada 

Lidar com isso, com essa frustração diária, é 

muito difícil pro professor também. Para o 

professor que é comprometido. (Rossana/CE2) 

1 Frustração  

Os professores tem que lidar com a frustração ....e 

não é a toa que nossa categoria está adoecendo. 

(Rossana/CE2) 

1 Frustração 

A nossa categoria brinca que: “Vamos botar 

rivotril no bebedouro.” Isso é motivo pra gente 

chorar, não é pra rir. (Rossana/CE2) 

1 Saúde mental do docente 

Porque as pessoas estão cada vez mais medicadas. 

As pessoas estão na base do remédio. 

(Rossana/CE2) 

1 Saúde mental do docente 

E não tem uma política, não tem uma proposta, 

não tem se quer um olhar pra isso. (Rossana/CE2) 

1 Falta de política  pública  

É uma romantização, e a desvalorização, que são 
as duas coisas que caminham juntas, lado a lado 

o tempo inteiro. Tira, mas diz que o cara pode, 

porque ele faz isso por amor, por que somos 
mulheres, é uma profissão de mulheres, e aí tem 

o corte de gênero que vai perpassar por isso, 

porque nós fomos feitas e criadas para sentir dor. 

(Rossana/CE2) 

1 

 

 

1 

Romantização da docência 

 

 

Desvalorização do professor 

Então tudo isso passa por esse fazer docente, e 
não dá pra gente imaginar que não vai ter reflexo 

na formação desses alunos que estão passando 

pelas mãos das pessoas. Porquê da mesma forma 

que a gente pega deles, a gente também imprime 

muitas marcas neles. (Rossana/CE2) 

1 A relação professor e aluno 

Eu penso muito nessas rupturas que os governos 
provocam, porque eu fico sempre com aquela 

sensação que, vou fazer algo que alguém mais a 

frente vai dizer que não pode fazer. 

(Rossana/CE2) 

1 Interferência da gestão 

pública 

Esse projeto mesmo, eu tentei não criar tanta 
expectativa, pra mim se eles trabalhassem na 

escola já estava bom. E aí se abriu uma porta que 

eu não sei como é que está. Se está fechada, 

encostada. Como é que está essa porta? 

(Rossana/CE2) 

1 A vulnerabilidade das ações 

Mas eu fico pensando nisso, que vai chegar o 
governo e vai dizer que não, não pode, que eles 

não podem ser contratados que quem tem que ser 

contratados é o cara que vai fazer campanha pra 
A, B ou pra C. E Caxias é praticamente uma 

fazenda, negócio de coronéis para lá e pra cá. 

(Rossana/CE2) 

1 Interferência da gestão 

pública 
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Isso me inquieta muito. Tantas coisas que eu já vi 

lá na escola mesmo, muito boas, que já 

aconteceram e que morreram (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Inquietação docente  

 

A vulnerabilidade das ações 

Não por escolha nossa, a própria cooperativa dos 
alunos, quantas coisas aconteceram e que 

impediram que ela fosse a frente. (Rossana/CE2) 

1 A vulnerabilidade das ações 

Isso me inquieta. E assim, a busca da felicidade, 

é pra isso que a gente tá aqui, é pra ser feliz, eu 

não vejo a felicidade como um lugar que você 
pretende alcançar, eu vejo a felicidade em todas 

coisas do meu dia. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Inquietação docente 

 

Potencializar a felicidade 

Nas pequenas ações do meu dia, e eu fico 

preocupada se estou conseguindo...me inquieta 

pensar, se eu estou conseguindo fazer com que 

meus alunos tenham essa percepção sobre a vida 

deles. (Rossana/CE2) 

1 

 

1 

Inquietação 

 docente 

 

Autopercepção do discente  

Que eles são felizes e, várias doses do dia deles, 
em várias situações do dia deles, que isso pode ser 

multiplicado, isso pode ser aumentado. Isso pode 

ser potencializado. E que ele não precisa estar ali 

para ser feliz. (Rossana/CE2) 

1 Potencializar a felicidade 

Porque eles tem uma relação muito assim com a 
escola: “Eu só vou ser feliz aqui!” Eu só vou ser 

aceito aqui.” “Eu só sou entendido aqui.” 

(Rossana/CE2) 

1 A relação do aluno com a 

escola 

E ao mesmo tempo que eu quero que eles sigam 

outros voos eu sei que a vida lá fora não vai ser 
tão amistosa, quanto é nos nossos muros. 

(Rossana/CE2) 

1 O dilema da inclusão na 

sociedade 

 Então eu fico tentando passar pra eles esse 

encontro com as pequenas felicidades para que 

eles não desanimem. (Rossana/CE2) 

1 Potencializar a felicidade 

Porque as dificuldades a gente vai encontrar, eles 

vão encontrar, elas estão aí pra serem enfrentadas 

o tempo todo a gente é que vai saber como isso 
vai influenciar na nossa vida. É importante refletir 

com eles. (Rossana/CE2) 

1 Reflexão com os alunos 

Se isso vai ser um motor para nos paralisar ou se 

vai ser para seguir a diante. Então essas coisas me 
inquietam. 

 (Rossana/CE2) 

1 Inquietação do professor 

Quadro: Decomposição das falas dos participantes /questão 4. 
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Análise da questão 5 

Atualização no campo da docência de estudantes com DI 

Atualização no campo da docência de 

estudantes com DI 

(Competências docentes- Formação 

continuada) 

(UR) 

Ocorrência 

(UR) 

Unidade de Significação (US) 

Faço cursos fora do horário de trabalho 

(Ana/AEE) 

1 Cursos de atualização 

Compro livros (Ana/AEE) 1 Leitura de livros  

Procuro ter a postura consciente de ser 

responsável por minha formação (Ana/AEE) 

1 Responsabilidade com a própria 

formação 

Desejo receber formações oferecidas pela 

SME/DC (Ana/AEE) 

1 Formação continuada pela SME 

Sinto falta de cursos para a minha área de 

Educação Especial (Roberta/CE1) 

1 Cursos sobre educação especial 

Sinto falta de cursos que articulem Teoria e 

Prática (Roberta/CE1) 

1 Cursos que articulem teoria e 

prática 

Sinto falta de cursos que nos leve a recriar, 
reinventar, que sirva para que a gente tenha um 

ponto de partida, que aponte caminhos 

(Roberta/CE1) 

1 Cursos que articulem teoria e 

prática 

Já fiz cursos na área de Educação Especial que 

fiquei horas sentada escutando o palestrante falar 
(com currículo excepcional), e no relato dele só 

trouxe críticas da prática de uma determinada 

professora e nenhuma proposta para a prática. 

Esperava que apontasse caminhos e não 

apontasse os erros (Roberta/CE1) 

1 Ineficiência de cursos que não 

articulam teoria e prática 

A formação de professores, inclusive a minha 
formação, o curso é muito bom, mas falta um 

cuidado com a prática (Roberta/CE1) 

1 A falta da prática nos cursos de 

formação 

Precisa ter um equilíbrio entre a teoria e a prática. 

Não existe prática sem teoria, mas também não se 

pode descuidar da prática (Roberta/CE1) 

1 

 

 

1 

Equilíbrio entre teoria e prática 

 

Cuidado com a prática 

Diariamente eu busco materiais, atividades, 

novas possibilidades (Beatriz/ER3) 

1 Busca permanente  

Diálogo com pessoas mais experientes na área, 

ajudam na prática. (Beatriz/ER3) 

1 

1 

Experiência/ 

Aprendizagem em serviço 

Iniciei a Pós pensando na EJA, mas minha 
pesquisa foi sobre os alunos inclusos que estudam 

em turmas da EJA (Bianca/ER4) 

1 Formação continuada 

Sinto necessidade de me atualizar (Rita/CE2) 1 Cursos de atualização 

Me questiono constantemente sobre a minha 

prática. O que preciso buscar mais? (Rita/CE2) 

1 Reflexão sobre a prática 
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O desenvolvimento do meu público-alvo (DI) é 

peculiar. Me questiono se o meu fazer acadêmico 

está na direção certa por achar que os alunos não 

estão desenvolvendo como eu julgava ser o 

esperado (Rita/CE2) 

1 

 

 

 

Os desafios do fazer docente  

X 

As necessidades do alunos 

Participo de debates acadêmico com a temática e 

procuro ler autores contemporâneos (Rita/CE2) 

1 

 

1 

Debates acadêmicos 

 

Leitura 

Sinto muita necessidade de atualização, pois 
considero que tenho pouquíssima experiência 

(prática) na atuação com a escolarização de 

pessoas com deficiências (Claudia/PI. EE 3) 

1 

1 

1 

Atualização 

Falta de experiência 

Processo de escolarização  

Creio que tenho um panorama geral (teórico) da 

temática da Educação Especial, mais 

aprofundado do que conhecimento que vem da 

experiência (Claudia/PI. EE 3) 

1 Falta de conhecimento que nasce 

da prática 

Tenho sido impactada com assuntos variados 
relacionados com aspectos da vida cotidiana e 

escolar de estudantes jovens e adultos com DI que 

demandam respostas que não sei responder 

(Claudia/PI. EE 3) 

1 

 

 

1 

Desafios da vida cotidiana e da 

escola X teoria 

 

A prática desafia a teoria 

Eu sempre realizo essa busca por novos 
conhecimentos em relação à questão laboral com 

alunos com DI (Rafaela/CE1) 

1 Busca de novos conhecimentos 

Eu trabalhava com a EJA, e desde esse momento 

eu sempre me dediquei a buscar uma formação que 

eu pudesse contribuir para esses alunos estar 
inseridos no mercado de trabalho.  (Rafaela/CE1) 

1 Inserção no mercado de trabalho 

Quando eu vim trabalhar com a educação especial 

e principalmente com os alunos de EJA, isso foi 

ainda mais ampliado, pela questão da inclusão é 

fundamental para os alunos, e eu vejo a questão 
do trabalho como direito, isso dá para esses 

alunos, condições maiores de vida, de satisfação 

pessoal, eu acho importante a questão do 
exercício da Cidadania. É importante levantar 

essa temática nas formações com os professores 

(Rafaela/CE1) 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Temática do trabalho nas 

formações 

 

Condição de vida  

 

Satisfação pessoal (ser lançado 

no trabalho, funcional) 

 

Cidadania 

Estou sempre tentando me atualizar buscando, 

participando de projetos e vendo projetos novos, 
ações afirmativas em relação à inserção no 

mercado de trabalho de pessoas adultas com DI 

(Rafaela/CE1) 

1 Busca pela atualização 

Formação Continuada é o básico, acho que todos 

os profissionais precisam. É uma máxima que todo 

mundo fala mas que na prática já é difícil, 

professor tem sempre que está em formação. 
Porque o mundo só avança, e se a gente trabalha 

com seres humanos, com pessoas diretamente, a 

gente precisa avançar junto, e pra isso a gente 
precisa de formação continuada (Bruna/ER1) 

 

1 Formação continuada 
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Eu com a minha questão de horário por exemplo 

é exatamente a dificuldade que eu encontro mas 

ainda assim encontro, mas não me desmotivo 

(Bruna/ER1) 

1 Busca permanente 

Às vezes você está lá na prática, aí você tá: "Pô, 

como é que eu poderia mediar essa situação aqui, 
né?" Não é via de regra que um curso, ou que uma 

especialização, ou um mestrado, ou o que seja iria 

te ajudar diretamente, não tá diretamente ligado, 

mas com certeza faz diferença (Bruna/ER1) 

1 

 

1 

Formação  

 

Reflexão 

Você escuta de pessoas que são até leigas nos 

assunto é de outras da própria área: "Ah, você já 

tem a sua matrícula!" Você não precisa continuar 
estudando" "Pra que?" Mas eu vejo como 

necessário. (Bruna/ER1) 

 

1 Busca permanente 

Eu gosto muito de ir a um local, assistir uma aula, 

ler textos dessa aula, entrar em discussões, é uma 

coisa que eu gosto muito, eu gosto de fazer. Então 
pra mim isso é essencial, pra me motivar, pra me 

dar gás (Bruna/ER1) 

 

1 

1 

1 

Formação continuada 

Debate 

Motivação 

A gente tem que ser um profissional completo e pra 

isso a gente precisa da formação continuada, mas 
ainda assim a formação continuada é sempre 

assim, em cada área sobre cada assunto, então você 

tem que estar sempre fazendo algo (Bruna/ER1) 

1 

 

1 

Formação continuada 

 

Busca permanente 

Aí eu me inscrevi esse ano numa disciplina como 
aluna especial de um Programa de Mestrado. Estou 

no processo seletivo pra fazer o mestrado pela 

primeira vez, fiz a matrícula. Então assim, não dá 
pra gente ficar parado. É cansativo, mas é a 

profissão que a gente escolheu. Que a gente exerça 

ela com maestria, sem romantizar, mas que a gente 

faça o nosso papel (Bruna/ER1) 

 

1 

 

 

1 

Formação continuada 

 

Comprometimento com a 

profissão 

A gente reclama que: "Ah, a educação está do jeito 
que está, mas a gente precisa levar em 

consideração o nosso. A gente faz o nosso e aí o 

macro vai funcionar melhor se cada um fizer a sua 
parte (Bruna/ER1) 

 

1 Comprometimento com a 

profissão 

Eu acho que poderia ter mais cursos para gente na 
parte pedagógica, pra gente entender mais 

(Raquel/CE4) 

1 Cursos para atender a prática 

Eu fiz psicopedagogia, mas eu tenho vontade de 

fazer o mestrado numa área dessas (Raquel/CE4) 

1 Formação continuada  

Eu gostaria sim de estar me aperfeiçoando melhor, 

um pouquinho mais, lendo e estudando porque é 
importante (Raquel/CE4) 

 

1 Aperfeiçoamento 

Eu gostaria de investir um pouco mais de tempo 
de estudo, de ter um embasamento teórico maior. 

1 Formação continuada 
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Tanto que eu iniciei a pós. Mas por questões 

diversas, pessoais, eu não consegui concluir 

(Regina/CE3) 

 

1 

 

Os desafios para a formação 

Mas o objetivo é retomar, voltar a cursar a Pós 

(Regina/CE3) 

1 Formação continuada 

A minha prática hoje é muito mais baseada no 
Olhar dentro da prática que eu vivenciei, dentro da 

Regina Celi. Foi muito mais de observação, do que 

de realização porque eu estava na Classe Regula, 
antes de assumir a Classe Especial de DI. 

(Regina/CE3) 

 

1 Vivência que atualiza 

Eu me sinto privilegiada de ter podido trabalhar 

esses dois anos na Regina Celi. Porque foi ali, que 

eu construí esse olhar diferenciado. Talvez eu não 
tivesse tido essa experiência de trabalhar nessa 

escola, que tem esse olhar tão respeitoso com o 

aluno deficiente, eu não teria esse caminho, eu 

teria esse caminho, ficando aqui isolada. 

(Regina/CE3) 

1 Vivência que atualiza 

Porque é um pouco difícil, porque a gente não tem 
muita formação, não tem muitas ideias, não tem 

muito o que fazer (Regina/CE3) 

1 Falta de formação 

As vezes a gente fica no desespero mesmo, 

tentando tirar da cartola. E foi muito importante 
para mim esses dois anos assim.  

(Regina/CE3) 

1 Vivência que atualiza 

Quando eu estava na turma de educação infantil, 
eu via que tinha esse caminho de tentar incluir o 

aluno, de tentar fazer essa transição, de tirar o 

Aluno da Classe especial, que é possível. 
acompanhar uma turma regular. Ser incluído na 

turma regular. (Regina/CE3)  

1 Vivência que atualiza 

Quando cheguei à presente rede de ensino, 

percebi que as escolas que acompanhava recebia 

(e ainda recebe) um número significativo de 

estudante com deficiência múltipla, desse modo 
senti a necessidade de realizar um curso que me 

desse suporte para compreender e a pensar em 

práxis de inclusão que acolhessem esses 
estudantes em suas condições diversas, foi a partir 

disso que me matriculei na pós-graduação de 

Educação Especial e Inclusiva com ênfase em 

Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa 

(Carla/ PI EE4) 

1 Compromisso com a Formação 

Continuada 

Esses estudos me deram suporte para esclarecer e 
a pensar estratégias de aprendizagem para esses 

estudantes. (Carla/ PI EE4) 

1 Formação Continuada 

Entretanto ainda sinto falta de debater e estudar 

coletivamente com meus colegas de trabalho 

sobre práticas de aprendizagem que acolha esses 

estudantes com deficiências. (Carla/ PI EE4) 

1 Debate coletivo sobre práticas de 

aprendizagens 
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Também percebo a necessidade de formação 

continuada para o TEA (Transtorno do Espectro 

Autista), deficiência intelectual, dentre outras 

síndromes e deficiências. (Carla/ PI EE4) 

1 Falta de formação Continuada 

Penso que o professor precisa sempre se atualizar 
para buscar práticas mais emancipatórias para o 

processo de aprendizagem de seus estudantes. 

(Carla/ PI EE4) 

 

1 Atualização do docente com 

vistas a práticas emancipatórias  

Na verdade a gente sente.....o professor regular, 

não sente nem o vazio não, é o abismo mesmo. 
Precisa de formação, mas a prática também é um 

desafio. (Bárbara/ER4) 

1 

 

1 

Angustia do docente 

 

Formação e o desafio da prática 

Aqui em Caxias a gente pode contar com pessoas 

muito solidárias, as OPs  as OEs sao muito legais, 

muito solidárias,  tem uma menina que trabalha 
só de manhã e a tarde que ela é PI de Educação 

Especial, ela é muito solícita , ela me ajudou 

horrores com a menina que é disléxica, mas a 

noite ela não está presente. (Bárbara/ER4) 

1 Parceria (apoio à prática 

docente) 

As vezes eu consigo tirar uma duvidazinha no 

zap, e tal, alguma coisinha assim. Mas não é o 
trabalho dela, o trabalho dela é durante dia. 

(Bárbara/ER4) 

1 Parceria (apoio à prática 

docente) 

A noite as OPs são bem solicitas, mas eu vejo que, 

no modo geral, capacitação mesmo ninguém tem, 

tecnicamente com o problema. (Bárbara/ER4) 

1 Falta capacitação  

E a nossa rotina, é complicado pra estudar 

(Bárbara/ER4) 

1 Os desafios da rotina e a 

formação continuada 

A gente precisaria de algo oferecido pela rede, em 

horário de trabalho, pra que a gente pudesse estar 

se capacitando (Bárbara/ER4) 

1 Formação continuada oferecida 

pela SME 

Eu sei até que a rede de Caxias em relação a 
capacitação, agora não, mas há alguns anos 

atrás, que eu não era da rede, mas sempre foi uma 

rede que ofereceu boas capacitações. Eu 
participei de 3 como ouvinte, eu tinha amiga e que 

trabalhava na secretaria na época, participei na de 

matemática, participei do PROFA (Bárbara/ER4) 

1 Formação continuada oferecida 

pela SME 

Eram bons cursos de capacitação, que ajudavam 

o professor, ajudaram a minha prática, eu que 

nem era da rede (Bárbara/ER4) 

1 Formação continuada oferecida 

pela SME 

Desde que eu entrei em 2018, eu não vi nenhuma 

capacitação voltada a classe especial, ou a Sala de 
Recursos ou a professores com inclusos, aqui na 

rede pelo menos eu não lembro de ter sido 

informada de nenhuma capacitação em relação a 

isso. (Bárbara/ER4) 

1 Falta de Formação continuada 

oferecida pela SM 

E a gente sente falta, a gente vem com a aquela 
capacitação de faculdade de pedagogia, ou do 

Normal, porque eu tenho os dois, mas nada te 

1 Desarticulação teoria e prática 
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prepara para algumas coisas que vão além da sua 

teoria (Bárbara/ER4). 

A prática é bem diferenciada da teoria, então acho 

que a rede deveria investir.  

 (Bárbara/ER4) 

1 

 

1 

A desarticulação teoria e 

prática 

Investimento da rede na formação 

Mas a gente sabe que a política educacional pra 

classe especial, pra criança especial é muito ínfima 

porque não é uma classe que dá retorno e 
visibilidade, e por isso não há investimento. 

 (Bárbara/ER4) 

1 Falta de investimento do setor 

público 

Tem algumas coisas que nem direito eles têm. 

Então pra quê investir na Educação Especial? 

(Bárbara/ER4) 

1 Falta de investimento (público) 

E associados a eles, ainda é eles no EJA. Então 

política educacional, verba, essas coisas a gente 

sabe que não tem. (Bárbara/ER4) 

1 

1 

Política pública 

Falta de investimento  (público) 

Então são dois problemas juntos, jogados ali no 

limbo da Educação: aluno incluído e EJA. 

(Bárbara/ER4) 

1 Falta de investimento (público) 

Não são valorizados. (Bárbara/ER4) 1 Falta de investimento  (público) 

Tipo é um fardo, para as Secretarias. O incentivo, 

as verbas, investir na 

capacitação...(Bárbara/ER4) 

1 Falta de investimento  (público) 

As poucas coisas que eu vi aqui na rede foram 
trazidas pela Patrícia (PI) e temos OPs que 

trouxeram pessoas de faculdade, palestras nos 

GEs que a gente participou por conta delas. 

(Bárbara/ER4) 

1 

 

1 

Capacitação na escola 

 

Parceria com outros 

colaboradores 

Mas na Rede em si, capacitação, uma educação 

continuada pra gente, não tem. (Bárbara/ER4) 
1  Falta de formação continuada 

Uma capacitação muito maior, que trouxesse 

aspectos neurológicos, cognitivos, pra gente 
entender...não tem. (Bárbara/ER4) 

 

1 Falta de capacitação 

A gente tinha ótimas formações. Depois a gente 
veio numa ladeira a baixo, um negócio estranho. 

(Rossana/CE2) 

1 Ausência de formações 

Eu passei anos indo para reuniões, para ouvir o 

conceito de Deficiência Mental da Associação 

Americana. Era isso. Depois eu parei de ir, 
porque eu falei, não!!! Eu ganho mais dando aula. 

(Rossana/CE2) 

1 Formações desarticuladas da 

prática 

E desisti, desisti, porque era uma batalha em vão, 

porque as pessoas que davam a formação, já 
estavam com aquela pauta ali amarrada, engessada. 

E você não conseguia espaço para apresentar as 

demandas. 

 (Rossana/CE2) 

1 Formações desarticuladas da 

prática 

Eu desisti e depois vi que virou um debate, que 

ganhou peso, e que passou a ser a tônica de todos 

os encontros que foi o PEI. A construção do PEI, 

1 Formações desarticuladas da 

prática 
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e aí trazem aqueles Franksteins, mas em momento 

nenhum tem uma escuta, um acolhimento, das 

pessoas envolvidas naquilo ali. (Rossana/CE2) 

Acho que a primeira pessoa que tem que ser 

ouvida não é nem o professor, é a mãe, porque a 
gente passa 4 horas com aquela criança, com 

aquele jovem, no máximo né, em Classe Especial 

normalmente o horário é reduzido, tirando as 

Classes de DI de jovens (Rossana/CE2) 

1 Acolhimento à família 

O dia tem 24 horas quem sabe o que aquela pessoa 

precisa, não sou eu,   

Eu não posso ter essa pretensão. Quem sabe, é 

aquela pessoa que não tem escolha. Que 24 horas 
do dia, ela vive em função de uma pessoa, com 

características muito singulares. (Rossana/CE2) 

1 Acolhimento à família 

E que toda a vida daquela pessoa, é moldada a 

partir daquela vivência. Onde pode ir, como pode 

ir, quando pode ir, ou se não pode ir. A família 

precisa de acolhimento!! (Rossana/CE2) 

1 Acolhimento à família 

O aprisionamento dessas mães também na escola, 

pela falta das políticas, e de recursos humanos pra 
dar conta, porque a mãe não pode sair da escola, 

porque se precisar trocar a fralda, se precisar dar 

água, se precisar dar comida, se precisa...tudo tem 
que ter aquela pessoa ali pra dar um suporte, 

quando a gente já tem regulamentada as 

profissões que estariam na escola para dar esse 

suporte. (Rossana/CE2) 

1 Falta de políticas públicas 

Aí ficou esse debate de PEI que o que chega lá na 
escola eu preencho, nenhum compromisso real, 

porque ninguém nunca vê, não serve para 

absolutamente nada, não vai para lugar nenhum, é 
uma coisa que está em lugar nenhum para ir a lugar 

nenhum. Então, não gasto energia com aquilo. 

 (Rossana/CE2) 

1 Formação desarticulada da 

prática 

E a formação também para todos os envolvidos, e 

aí eu boto os pais, os familiares, o motorista da 

van, ninguém pensa no motorista da Van. Quando 
esse menino, surtou na van, o motorista não sabia 

se ele parava o carro se ele seguia com o carro, se 

ele dava uma gravata no aluno, era uma aluno de 

mais de 100 quilos de 2 metros de altura. As 
pessoas gritando apavoradas dentro da van e ele 

quebrando tudo. Então assim, não tem formação, 

(Rossana/CE2) 

1 Formação para todos: família, 

funcionários da escola, 

professores 

Não tem formação para a merendeira, que acha 

que é bonitinho comer e repetir 5 vezes, uma 
pessoa com síndrome de down, que já está obesa, 

“ah, mais eles gostam tanto da comida!” “É tão 

bonitinho ver comendo.” (Rossana/CE2) 

1 Formação para os trabalhadores 

da educação 

Gente, é tanta coisa que resolve com formação. 

Essa merendeira tem que entender que ela  não 
está fazendo um bem, que a educação alimentar, 

1 Formação para os trabalhadores 

da educação 
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que ajudar no controle da compulsão alimentar de 

alguns alunos, é talvez mais importante do que 

qualquer aula que eu dê. (Rossana/CE2) 

Porque isso, é uma situação objetiva, é um 
problema real, que vai causar uma série de 

consequências para a vida daquela pessoa. Mas 

eles não são vistos como pessoas, então, fica difícil 
a gente avançar nesse debate, porque eles não são 

vistos como pessoas. Não adianta só o professor 

participar de formações, todos devem estar 

envolvidos. 

 (Rossana/CE2) 

1 Formação para os trabalhadores 

da educação 

E a outra coisa é o acolhimento dessas famílias, 
essas mães precisavam de um apoio psicológico, 

uma rede de atendimentos, de terapeutas, porque 

essas mulheres sofrem. A gente engravida, a 

gente idealiza não é? Aquela criança da bebe 
Johnson da propaganda. E para elas, não deu certo 

esse bebe, para muitas de nós também não deu 

certo. (Rossana/CE2) 

1 Falta de apoio psicológico 

E o acolhimento ele passa também pelos 

professores. É necessário ter um espaço de 
acolhimento aos professores. Essa coisa de ser 

super herói, essa romantização que professor dá 

jeito em tudo. Não dá! (Rossana/CE2) 

1 Acolhimento aos professores  

    Quadro: Decomposição das falas dos participantes /questão 5. 
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APÊNDICE IV - DECOMPOSIÇÃO E DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO E 

CONTAGEM DAS OCORRÊNCIAS – ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Unidades de 

Significação (US) 

Ocorrênci

a 

Questão 1 

Ocorrênci

a 

Questão 2 

Ocorrênci

a 

Questão 3 

Ocorrênci

a 

Questão 4 

Ocorrênci

a 

Questão 5 

T 

O 

T 

A 

L 

1. Autonomia (do 

discente) 

16 3 3 2 ________ 2

4 

2.Independência 2 3 2 _________ ________ 7 

3.Dilemas da turma 

heterogênea  

2 ________ ________ ________ ________ 2 

4.Organizar e dirigir 

situações de 

aprendizagem 

5 ________ ________ ________ ________ 5 

5.Administrar as 

situações das 

aprendizagens 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

6.Inclusão no mercado 

de trabalho 

2 3 ________ ________ ________ 5 

7.Estratégias para 
inserção do aluno no 

mercado de trabalho 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

8.Atividades da vida 

diária 

1 1 ________ 2 ________ 4 

9.Sobrecarga de 

trabalho 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

10.Prejuízos na 

docência 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

11.Falta de formação e 

experiência 

2 ________ ________ 1 ________ 3 

12.Comprometimento 3 ________ ________ ________ ________ 3 

13.Enfrentar os 

deveres e dilemas da 

profissão 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

14.Afeto na relação 

docente e discente 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

15.Necessidade de 

agente de apoio à 

inclusão 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

16. As limitações dos 

discentes 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

17.Envolver os alunos 

em suas 
aprendizagens e 

trabalho 

25 2 ________ ________ ________ 2

7 

18.Atividade para 

inserção no trabalho 

1 ________ ________ ________ ________ 1 



341 

 

19. Qualidade de vida 1 ________ ________ ________ ________ 1 

20. Progressão das 

aprendizagens 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

21.Construtivismo 1 ________ ________ ________ ________ 1 

22. Recursos da vida 

diária 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

23. Acolhimento ao 

discente 

3 1 ________ ________ ________ 4 

24. Inclusão  4 ________ ________ ________ ________ 4 

25. Prática docente 

para o 

desenvolvimento das 

habilidades 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

26. Cidadania 2 ________ ________ ________ 1 3 

27. Diálogo entre os 

docentes 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

28. Apoio e suporte 

aos docentes 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

29. Discussão e 

planejamento 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

30. Participação da 

administração escolar 

6 ________ ________ ________ ________ 6 

31. Avaliação dos 

estudantes com 
indicativos de 

deficiência 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

32. Planejamento para 

a prática pedagógica 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

 

33. Habilidades 

práticas 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

34. Aprendizagem da 

vida prática 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

35. Dificuldades de 
acesso e 

acompanhamento da 

saúde 

9 ________ 1 ________ ________ 1

0 

36. Sensibilizar a 

família 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

37. Carência das 

famílias 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

38. Dificuldades de 

acesso territorial 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

39. A escola e 

execução de serviços 

de múltiplas instâncias 

1 ________ ________  ________ ________ 1 

40. Ampliar a 
autonomia com vistas 

ao mercado de 

trabalho 

1 ________ ________ ________ ________ 1 
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41. Educação na 

perspectiva da 

socialização 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

42. Demandas de 

cuidado da saúde na 

família 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

43. Trabalho árduo e 

solitário 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

44. Trabalho solitário 3 ________ ________ ________ ________ 3 

45. Trabalho paralelo 

entre aluno incluído e 
alunos do Ensino 

Regular 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

46. Trabalho 

colaborativo entre os 

alunos do Ensino 

Regular e o aluno 

incluído 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

47. O dilema dos 
alunos incluídos e a 

turma 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

48. Falta de acesso à 

saúde e educação em 

idade precoce 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

49. Reflexão e 

compreensão da ação 

docente  

1 ________ ________ ________ ________ 1 

50. Reflexão na ação 

docente 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

51. Trabalho 

colaborativo 

4 ________ ________ ________ ________ 4 

52. Cenário da escola 
pública: desafios para 

a prática docente 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

53. Falta de tempo 

para planejamento 

4 ________ 4 ________ ________ 8 

54. Tempo reduzido 

para o processo de 

aprendizagem do 

professor 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

55. Participação da 

família 

14 1 ________ ________ ________ 1

5 

56. Ampliar os 
espaços de 

aprendizagem 

5 5 ________ ________ ________ 1

0 

57. Autopercepção do 

discente 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

58. Autocuidado 2 1 ________ ________ ________ 3 

59. Atividades 

funcionais  

23 4 ________ ________ ________ 2

7 



343 

 

60. Processo cognitivo 

lento 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

61. Dificuldades de 

progressão no 

processo de 

aprendizagem 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

62. Interesse e 

dificuldade em 

acompanhar  

1 ________ ________ ________ ________ 1 

63. Escola como meio 

de subsistência 
1 ________ ________ ________ ________ 1 

64. Escola como 

espaço de 

aprendizagem social 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

65. Inclusão dentro da 

escola 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

66. Angústia docente 4 ________ ________ 2 1 7 

67. Cultura escolar e 

atuação docente 
3 ________ ________ ________ ________ 3 

68. Escola como 

espaço solitário 

2 ________ ________ 1 ________ 3 

69. Falta de políticas 

públicas 

6 ________ 1 1 1 9 

70. Escola como lugar 

do cuidado 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

71. Estar na escola 

como espaço de 

satisfação 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

72. Organização das 

atividades 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

73. Visão reducionista 

sobre o aluno com 

deficiência 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

74. Infantilização do 

jovem e adulto com 

deficiência 

2 1 1 ________ ________ 4 

75. Dificuldades em 
propor situações 

didáticas sob medida 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

76. Formação  2 ________ ________ ________ 1 3 

77. Planejamento e 

saber construir 

situações didáticas sob 

medida 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

78. Interação entre a 

Classe Especial e 

Ensino Regular 

14 ________ 1 ________ ________ 1

5 

79. Socialização e 
Integração da Classe 

1 ________ ________ ________ ________ 1 
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Especial e Ensino 

Regular 

80. Trabalhar em 

Equipe 

7 ________ 9 ________ ________ 1

6 

81. Trabalho afetivo e 

interação social 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

82. Interação entre os 

discentes 

1 ________ 1 ________ ________ 2 

83. Ação coletiva 1 ________ ________ ________ ________ 1 

84. Trabalhar as 

potencialidades 

1 1 ________ ________ ________ 2 

85. Respeito e 

Compromisso 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

86. Planejamento para 

atividade da vida 

adulta 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

87. O professor como 

mediador (facilitador) 
do processo de 

aprendizagem 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

88. Trabalhar com os 

recursos do cotidiano 

escolar 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

89. Construir 

situações didáticas sob 

medida 

4 3 ________ ________ ________ 7 

90. Agente de apoio à 

inclusão 

4 ________ 4 4 ________ 1

2 

91. Conscientização 2 ________ ________ ________ ________ 2 

92. Autopercepção 

das alunas e 

reconhecimento como 

mulher 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

93. Produção coletiva 

(entre os discentes) 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

94. Acompanhamento 
e auxílio aos 

professores que 

atendem o público-
alvo da Educação 

Especial 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

95. Recursos de 

Tecnologia Assistiva 

para o processo de 

aprendizagem 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

96. Trabalho 
colaborativo com os 

docentes e equipe 

pedagógica 

1 ________ ________ ________ ________ 1 
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97. Interação docente 

e discente 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

98. Demandas da 

prática docente e suas 

angústias 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

99. Realidade dos 

estudantes com 

deficiência 

1 ________ 1 ________ ________ 2 

100. Falta de estrutura 4 ________ 3 1 ________ 8 

101. Vínculo das 

famílias 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

102. Parceria com 

outros setores de apoio 

à família 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

103. Parceria com 

outros setores 

1 1 ________ ________ ________ 2 

104. Barreiras 

familiares 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

105. Organizar a 
progressão da 

aprendizagem 

4 ________ ________ ________ ________ 4 

106. Planejamento  8 ________ ________ ________ ________ 8 

107. Trabalhar com as 
possibilidades e áreas 

de interesse do aluno 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

108. Escola como 

referência: 

acolhimento e cuidado 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

109. Experiências de 

exclusão 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

110. Dilemas da 

progressão da 

aprendizagem 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

111. Desafios do 

trabalho colaborativo 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

112. Descaso com os 

estudantes com 

deficiência 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

113. A inexistência da 

educação inclusiva 
2 ________ ________ ________ ________ 2 

114. Falta de política 

pública de educação 

inclusiva para jovens e 

adultos com DI 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

115. Experiências 

positivas 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

116. Interferência da 

gestão pública 

1 ________ ________ 2 ________ 3 

117. Dispositivos de 

diferenciação 

2 ________ ________ ________ ________ 2 
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118. Uso da 

tecnologia e prejuízo 

no acolhimento ao 

aluno 

4 ________ ________ ________ ________ 4 

119. Dilemas da 

profissão 

2 ________ 2 ________ ________ 4 

120. Desafios do 

processo de inclusão 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

121. Inclusão social 7 ________ ________ ________ ________ 7 

122. O desafio das 

particularidades do 
estudante com 

deficiência 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

123. Acolhimento à 

família 
1 2 ________ ________ 3 6 

124. Os direitos da 

pessoa com 

deficiência e sua 

autonomia 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

125. Ampliar os 

espaços de 
aprendizagem com 

vistas ao mercado de 

trabalho 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

126. Tutela do direito 

de ir e vir 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

127. Falta de recursos 1 ________ 6 ________ ________ 7 

128. Organização e 

envolvimento dos 

alunos 

3 1 ________ ________ ________ 4 

129. Responsabilidade 1 ________ ________ ________ ________ 1 

130. Construção de 

vínculos afetivos para 

a inclusão 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

131. Desafios de uma 

escola de referência 

4 ________ ________ ________ ________ 4 

132. Identificação do 

docente com a cultura 

da escola  

1 ________ ________ ________ ________ 1 

133. Enfrentar os 

dilemas da profissão 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

134. Escola de 
referência para a 

inclusão 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

135. A prática docente 

a partir da vivência 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

136. Padronização do 

aluno 

3 ________ ________ ________ ________ 3 
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137. Formação 

desarticulada da 

prática 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

138. Formação X 

Vivência 

1 ________ ________ ________ ________ 1 

139. Descompromisso 

com a docência 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

140. Descompromisso 

do docente X 
Compromisso da 

equipe 

3 ________ ________ ________ ________ 3 

141. Exclusão 1 ________ ________ ________ ________ 1 

142. Humanização 2 ________ 3 ________ ________ 5 

143. Vulnerabilidade 

do aluno e toda escola 

2 ________ ________ ________ ________ 2 

144. Acolhimento 2 ________ 1 ________ ________ 3 

145. Desenvolver o 

potencial laboral 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

146. Sensibilizar para 

a temática do trabalho 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

147. Sensibilizar e 

conscientizar os 

responsáveis 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

148. Debate e troca 

com os responsáveis 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

149. Romper a 

infantilização do 

jovem e adulto com DI 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

150. Inclusão em 

outros espaços sociais 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

151. Autopercepção 

como jovem e adulto 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

152. Desenvolver 
comportamentos para 

a idade adulta 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

153. Divulgação de 

emprego 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

154. Participação de 

feiras 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

155. Trabalhar os 

receios dos pais 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

156. Diálogo com os 

alunos a respeito das 

demandas do mercado 

de trabalho 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

157. Formação para o 

mercado de trabalho 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

158. Conscientização 
a respeito dos direitos 

________ 1 ________ ________ ________ 1 
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da pessoa com 

deficiência 

159. Uso da 

tecnologia 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

200. Parceria entre 

empresa e escola 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

201. Falta de 

participação e apoio 

da família 

________ 1 1 ________ ________ 2 

202. Aulas expositivas ________ 1 ________ ________ ________ 1 

203. Desenvolver 

habilidades 

________ 8 1 ________ ________ 9 

204. Utilizar os 

recursos da própria 

escola 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

205. Debate e troca ________ 1 ________ ________ ________ 1 

206. Informação e 

sensibilização aos pais 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

207. Visitação externa ________ 3 ________ ________ ________ 3 

208. Oficinas ________ 2 ________ ________ ________ 2 

209. Autoestima ________ 1 1 ________ ________ 2 

210. Os desafios para 

fazer evoluir os 
dispositivos de 

diferenciação 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

211. Perspectiva de 

desenvolver 

atividades funcionais 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

212. Currículo 

funcional 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

213. Perspectiva do 

trabalho em equipe 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

214. Necessidade de 

preparar o mercado de 
trabalho para receber a 

pessoa com 

deficiência 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

215. Benefício e o 

receio dos pais 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

216. Informação sobre 

benefícios da pessoa 

com deficiência 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

217. Encorajamento X 

Resistência do aluno 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

218. Limitações X 

habilidades 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

219. Falta de suporte 
psicológico para a 

família 

________ 1 ________ ________ 1 2 
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220. Tutela das 

famílias 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

221. Habilidades 

prévias 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

222. Planejamento e 

organização para 

empregabilidade 

________ 4 ________ ________ ________ 4 

223. Participação da 

docência em outros 

espaços da escola 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

224. Planejamento e 

organização 

________ 2 ________ ________ ________ 2 

225. Parceria ________ 4 9 ________ 2 1

5 

226. Dificuldades com 
o envolvimento da 

família 

________ 2 2 ________ ________ 4 

227. Vulnerabilidade 

social nas ações 
________ 1 ________ ________ ________ 1 

228. Encaminhamento 

para atividades de 

empregabilidade 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

229. Dificuldades no 

acompanhamento da 

vida pós escola 

________ 3 ________ ________ ________ 3 

230. Segurança do 

aluno somente na 

escola 

________ 1 ________ ________ ________ 1 

231. Falta de agente de 

apoio à inclusão 

________ ________ 2 1 ________ 3 

232. Dificuldade do 
professor em 

compreender a turma 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

233. Desafios da 

turma heterogênea  

________ ________ 3 1 ________ 4 

234. Riscos de uma 

prática assistencialista 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

235. Limitações X 

Potencialidades 

________ 1 1 ________ ________ 2 

236. Envolvimento 

das famílias 

________ 1 1 ________ ________ 2 

237. Pouca interação 

com o noturno 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

238. Pouca interação 

com os professores do 

noturno das turmas 

regulares 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

239. Os desafios da 
inclusão nas turmas 

regulares 

________ ________ 2 ________ ________ 2 
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240. Vontade dos 

alunos 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

241. As dificuldades 

com as famílias: o 

medo da perda do 

BPC 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

242. Política pública ________ ________  2 ________ ________ 2 

243. Apoio da equipe 

pedagógica 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

244. Resistência da 

família quanto ao 
acompanhamento na 

rede de saúde 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

245. Recusa da família 

em ministrar a 

medicação 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

246. Falta de um 

programa voltado ao 

jovem e adulto com DI 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

247. Condições de 

trabalho (como 

dificultador) 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

248. A necessidade da 

inclusão social 

________ 1 1 ________ ________ 2 

249. Falta de 
formação na área da 

Educação Especial 

________ ________ 2 ________ ________ 2 

250. Vivência para a 

prática docente 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

251. Falta de 

acompanhamento da 

rede saúde 

________ ________ 3 2 ________ 5 

252. Demanda 

familiar 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

253. Parceria com as 

famílias 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

254. Espaço infantil ________ ________ 1 ________ ________ 1 

255. O apoio das 

crianças como 

facilitador 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

256. O compromisso e 

suporte da direção 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

257. Parceria entre os 

professores 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

258. Disposição e 

encorajamento da 

turma 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

259. 
Comprometimento da 

turma 

________ ________ 1 ________ ________ 1 
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260. Parceria do 

pessoal de apoio e 

cozinha 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

261. Falta de 

investimento público  

________ 1 2 1 6 1

0 

262. Falta de material 

e estrutura física 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

263. Falta de materiais 

específicos para a 

Educação Especial 

________ ________ 2 ________ ________ 2 

264. Falta de sala de 

informática adaptada 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

265. Desigualdade 

social 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

266. Recusa da família 
quanto ao uso da 

medicação 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

267. Quantidade 

elevada de alunos em 

Classe Especial 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

268. Descaso om o 

trabalho do professor 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

269. Desvalorização 

do professor 

________ ________ 1 1 ________ 2 

270. Colaboração da 

turma 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

271. Falta de 

formação continuada 

________ ________ 1 ________ 1 2 

272. Ausência de 

especialistas da saúde 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

273. Ausência de 

atividades extra-classe 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

274. Não 

funcionamento da 

Sala de Recursos 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

275. Demandas da 

Educação Especial 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

276. Frustração do 

professor 

________ ________ 1 2 ________ 3 

277. Frustração do 
aluno e o desgaste da 

docência 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

278. Valorização dos 

pequenos avanços 
________ ________ 1 ________ ________ 1 

279. Investimento no 

aluno 
________ ________ 1 ________ ________ 1 

280. Especificidade da 

Classe Especial 
________ ________ ________ 3 ________ 3 
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281. Mediação nas 

atividades 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

282. Falta de 

estabilidade para a 

conclusão dos projetos 

________ ________ 4 ________ ________ 4 

283. Formação para a 

prática 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

284. Falta de 

autonomia (na 

docência e na escola) 

________ ________ 2 ________ ________ 2 

285. O dilema da 

gestão democrática 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

286. O ser humano 
como facilitador ou 

dificultador 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

287. Vínculo afetivo 

com a escola e com as 

pessoas 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

288. Vínculo ________ ________ 3 1 ________ 4 

289. Dificuldade de 

acesso à família 

________ ________ 1 ________ ________ 1 

290. Valorização dos 

avanços na 

aprendizagem 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

291. Ansiedade ________ ________ ________ 1 ________ 1 

292. Apoio às famílias  ________ ________ ________ 1 ________ 1 

293. Desespero na 

docência 

________ ________ ________ 3 ________ 3 

294. Desenvolver 
habilidades com vistas 

ao mercado de 

trabalho 

________ ________ ________ 3 ________ 3 

295. Revisitar o 

planejamento 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

296. Auto cobrança ________ ________ ________ 7 ________ 7 

297. Reflexão sobre a 

prática 

________ ________ ________ 1 1 2 

298. A prática e a 

experiência para uma 

nova prática 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

299. Reflexão como 

motivação para 
refazer e avaliar a 

prática 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

300. A exclusão da 

Classe Especial dentro 

da escola 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

301. Reflexão sobre 

situações didáticas sob 

medida 

________ ________ ________ 1 ________ 1 
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302. Diferenciação 

das atividades 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

303. Reflexão de 

diferentes demandas 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

304. Ação, reflexão e 

planejamento 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

305. Falta de parceria 

da família 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

306. Os desafios da 

Classe Especial 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

307. Desistência da 

família 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

308. Aprendizagem na 

prática 

________ ________ ________ 3 ________ 3 

309. A prática desafia 

a teoria 

________ ________ ________ 1 1 2 

310. Reflexão na 

prática 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

311. Reflexão a partir 

da teoria 

________ ________ ________ 3 ________ 3 

312. Reflexão solitária ________ ________ ________ 1 ________ 1 

313. Reflexão coletiva ________ ________ ________ 5 ________ 5 

314. Autoavaliação 

para novas práticas 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

315. Reflexão a partir 

de debates nas redes 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

316. Implementar 

novas práticas 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

317. Reflexão 

permanente 

________ ________ ________ 5 ________ 5 

318. Reflexão para 

garantir o acesso e 
permanência dos 

alunos 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

319. Reflexão a partir 

dos desafios e 

questionamentos 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

320. Reflexão a partir 

das necessidades dos 

alunos 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

321. Autoavaliação 
para verificar, 

atualizar, adaptar ou 

modificar. 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

322. Parceria entre os 

docentes 

________ ________ ________ 3 ________ 3 

323. Estresse do 

professor  

________ ________ ________ 1 ________ 1 

324. Experiência ________ ________ ________ 1 1 2 
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325. Acolhimento 

entre os docentes 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

326. Reflexão a 

respeito das situações 

didáticas sob medida 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

327. A busca e a 

aprendizagem 

constante do professor 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

328. Especificidade de 

cada aluno 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

329. Autoacolhimento ________ ________ ________ 1 ________ 1 

330. Responsabilidade 

compartilhada 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

331. Saúde mental do 

docente 

________ ________ ________ 2 ________ 2 

332. Reflexão e ação ________ ________ ________ 1 ________ 1 

333. Escola para 

socialização 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

334. Inquietação do 

professor 

________ ________ ________ 4 ________ 4 

335. Vulnerabilidade 

das ações 

________ ________ ________ 3 ________ 3 

336. Potencializar a 

felicidade (do aluno) 

________ ________ ________ 3 ________ 3 

337. Reflexão com os 

alunos 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

338. Romantização da 

docência 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

339. A relação 

professor e aluno 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

340. A relação do 

aluno com a escola 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

341. A segurança do 

aluno na escola 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

342. O dilema da 

inclusão na sociedade 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

343. Autopercepção 

do discente 

________ ________ ________ 1 ________ 1 

344. Cursos de 

atualização 

________ ________ ________ ________ 2 2 

345. Leitura de livros 

e outros textos 

________ ________ ________ ________ 2 2 

346. Responsabilidade 

com a própria 

formação 

________ ________ ________ ________ 1 1 

347. Formação 

continuada oferecida 

pela SME 

________ ________ ________ ________ 3 3 
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348. Cursos sobre 

Educação Especial 

________ ________ ________ ________ 1 1 

349. Cursos que 

articulem teoria e 

prática 

________ ________ ________ ________ 2 2 

350. Ineficiência de 

cursos que não 

articulam teoria e 

prática 

________ ________ ________ ________ 1 1 

351. A falta da prática 

nos cursos de 

formação 

________ ________ ________ ________ 1 1 

352. Equilíbrio entre 

teoria e prática 

________ ________ ________ ________ 1 1 

353. Cuidado com a 

prática 

________ ________ ________ ________ 1 1 

354. Busca 

permanente 

________ ________ ________ ________ 4 4 

355. Aprendizagem 

em serviço 

________ ________ ________ ________ 1 1 

356. Formação 

continuada 

________ ________ ________ ________ 10 1

0 

357. Os desafios do 
fazer docente X a 

necessidade do aluno 

________ ________ ________ ________ 1 1 

358. Debates 

acadêmicos 

________ ________ ________ ________ 1 1 

359. Atualização ________ ________ ________ ________ 1 1 

360. Falta de 
experiência X 

processo de 

escolarização 

________ ________ ________ ________ 1 1 

361. Falta de 

conhecimento que 

nasce da prática 

________ ________ ________ ________ 1 1 

362. Desafios da vida 
cotidiana e da escola 

X teoria 

________ ________ ________ ________ 1 1 

363. Busca pela 

atualização 

________ ________ ________ ________ 1 1 

364. Reflexão ________ ________ ________ ________ 1 1 

365. Debate ________ ________ ________ ________ 1 1 

366. Motivação ________ ________ ________ ________ 1 1 

367. 

Comprometimento 

com a profissão 

________ ________ ________ ________ 2 2 

368. Cursos para 

atender a prática 

________ ________ ________ ________ 1 1 

369. Aperfeiçoamento ________ ________ ________ ________ 1 1 
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370. Os desafios para 

a formação 

________ ________ ________ ________ 1 1 

371. Vivência que 

atualiza 

________ ________ ________ ________ 4 4 

372. Falta de 

formação 

________ ________ ________ ________ 1 1 

373. Compromisso 

com a formação 

continuada 

________ ________ ________ ________ 1 1 

374. Debate coletivo 

sobre práticas de 

aprendizagem 

________ ________ ________ ________ 1 1 

375. Formação e os 

desafios da prática 

________ ________ ________ ________ 1 1 

376. Atualização dos 
docentes com vistas à 

prática emancipatória 

________ ________ ________ ________ 1 1 

377. Desarticulação 

teoria e prática 
________ ________ ________ ________ 2 2 

378. Investimento da 

rede na formação 

________ ________ ________ ________ 1 1 

379. Parceria com 

outros colaboradores 

________ ________ ________ ________ 1 1 

380. Acolhimento aos 

professores 

________ ________ ________ ________ 1 1 

381. A busca de novos 

conhecimentos 

________ ________ ________ ________ 1 1 

382. Necessidade da 

temática do trabalho 

(para os alunos) nas 

formações 

________ ________ ________ ________ 1 1 

383. Condição de vida ________ ________ ________ ________ 1 1 

384. Satisfação 

pessoal 

________ ________ ________ ________ 1 1 

385. Falta de 

capacitação 

________ ________ ________ ________ 2 2 

386. Falta de 

formação continuada 

oferecida pela SME 

________ ________ ________ ________ 3 3 

387. Capacitação na 

escola 

________ ________ ________ ________ 1 1 

388. Ausência de 

formações 

________ ________ ________ ________ 1 1 

389. Formações 
desarticuladas da 

prática 

________ ________ ________ ________ 4 4 

390. Formação para os 

trabalhadores da 

educação 

________ ________ ________ ________ 3 3 
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391. Formação para 

todos: família, 

funcionários da escola 

e professores 

________ ________ ________ ________ 1 1 

Registro de ocorrências das US, segundo Bardin (2009). 
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ANEXO I - PLANILHA DAS CLASSES ESPECIAIS – TEMPO DE PERMANÊNCIA DO 

ESTUDANTE 

Planilha 1º distrito 

► Professora Roberta/CE1 

 

 

► Professora Rafaela/ CE1 
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Planilha – 2º distrito:  

► Professora Rossana/CE2 

 

 

 

► Professora Rita/CE2 
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Planilha 3º distrito 

► Professora Regina/CE3 

 

 

► Professora Raquel/CE4 

 

 



362 

 

ANEXO II - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA 
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ANEXO III - AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA NO 1º DISTRITO – UNIDADE POLO: 

ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA 
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ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA NO 2º DISTRITO – UNIDADE POLO: 

ESCOLA MUNICIPAL REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA
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ANEXO V - AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA NO 3º DISTRITO – UNIDADE POLO: 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA 
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ANEXO VI - AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA NO 4º DISTRITO – UNIDADE POLO: 

ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO 
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ANEXO VII - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL INDIVIDUAL (PEI)  

 

Município de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 

Coordenadoria de Educação Especial 

 

Unidade Escolar: 

________________________________________________ 

Nome do 

aluno(a):_______________________________________________ 
D. N. ___/___/____   A.E. ______________________ 

Turma:____________ 

Professor(a)__________________________________________________ 

 

 

Dimensão I- Comportamento Adaptativo Conceituais Comunicação/Acadêmicas 

COMUNICAÇÃO: 
 

Linguagem Receptiva: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Potencialidades:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Limitações:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoios/suportes e Acessibilidades ao 

Currículo)_______________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Linguagem Expressiva:____________________________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________ 

Potencialidades:_________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoios/suportes e Acessibilidade ao 
currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

FUNCIONALIDADE ACADÊMICA: 

 
Leitura: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Potencialidades:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/suportes e Acessibilidades ao 

currículo) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Escrita: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Potencialidades: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/Suportes e Acessibilidade ao 

Currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Autodirecionamento: 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Potencialidades: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/Suportes e Acessibilidade ao 
Currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Outros:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Potencialidades: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/Suportes e Acessibilidade ao 

Currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

Dimensão II- HABILIDADES SOCIAIS 

VIDA FAMILIAR: 

 

CONVÍVIO SOCIAL: ____________________________________________ 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Potencialidades:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoios/suportes e Acessibilidades ao 

Currículo)_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

USO COMUNITÁRIO:____________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Potencialidades:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas ( Apoios/suportes e Acessibilidade ao 

currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Dimensão III: HABILIDADES PRÁTICAS 

 

CUIDADOS PESSOAIS:__________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Potencialidades:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/suportes e Acessibilidades ao 

currículo) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADES DE VIDA 

DOMÉSTICA:______________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Potencialidades: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/Suportes e Acessibilidade ao 

Currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

INDEPENDÊNCIA: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Potencialidades: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/Suportes e Acessibilidade ao 

Currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

SAÚDE E SEGURANÇA:_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

Potencialidades: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/Suportes e Acessibilidade ao 

Currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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LAZER:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Potencialidades: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/Suportes e Acessibilidade ao 

Currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

TRABALHO:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Potencialidades: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitações: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Sugestões de Atividades Pedagógicas (Apoio/Suportes e Acessibilidade ao 

Currículo) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Duque de Caxias, _______ de __________________ de ____________. 

 

______________________________________     _______________________________________  
                     Professor (a) do AEE                                       Professor (a) do Ensino Regular 

 

______________________________________     _______________________________________  

                     Orientador Pedagógico                                       Orientador Educacional 
 

_______________________________________ 

Responsável 
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ANEXO VIII - SEMINÁRIO CENTENÁRIO PAULO FREIRE 

Devolutiva para o Município de Duque de Caxias 

Carta convite: 
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SEMINÁRIO CENTENÁRIO PAULO FREIRE  

Divulgação nas redes sociais, e nas Unidades Escolares, convocando toda a Rede Municipal 

 

 

 

 

 

 

 


