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ESCOLA LUGAR DE INCLUSÃO
   André Luiz dos Santos Lockmann1 

1 Mestrando em Educação Especial – Universidade Fernando Pessoa- Porto/Portugal – Li-
cenciado em Pedagogia – Especialista em Supervisão Escolar e Psicomotricidade - Supervisor 
Pedagógico na rede estadual de Ensino de Minas Gerais - 
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INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo as pessoas com necessidades especiais foram escon-

didas por seus familiares por serem consideradas diferentes, por apresentarem ne-

cessidades de adaptações para andar, falar, escrever, enfim, adaptações para viver 

próximo ao considerado normal. Nas escolas, só eram aceitos alunos que tivessem 

condições de acompanhar os métodos de ensino e o ritmo de aprendizagem da maio-

ria. O aluno tinha que se adaptar a escola.

Dessa forma, considerava-se que a deficiência era um problema que estava na 

pessoa, portanto, era a pessoa que precisava ser modificada para tornar-se apta a 

satisfazer os padrões aceitos no meio social. Quem não estivesse pronto para ingres-

sar imediatamente na escola, precisava ser “preparado”, por uma classe especial ou 

escola especial, até ser considerado aceitável.

Nos anos oitenta os entendimentos começaram a mudar, com a promulgação 

da Constituição Federal em 1986, vinha previsto no artigo 208: “O dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia de:

        III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;” 

Após a Constituição Federal abrir caminho reconhecendo a necessidade das 

mudanças, veio a Lei de Diretrizes e base da Educação Nacional - LDBEN - Lei nº 

9.394  de  20/12/1996, reforçando e consolidando  como seria o entendimento para 

educação especial  a partir daquela data no Brasil. LDBEN - Artigo 58  que estabele-

ce: “ Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para edu-

candos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação.” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
A partir desta data, o modelo de educação escolar onde os alunos sem condi-

ções de acompanhar os demais colegas estariam excluídos da escola regular, come-

çou a ser questionado. 

[...] todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas 
possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às ne-
cessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e 
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ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade 
a todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades 
(UNESCO, 1994, s/n).

Já nos anos noventa, estava consolidado o novo conceito, o da “Inclusão”. Por 

esse modelo, a deficiência não era mais considerada um problema da pessoa, mas 

sim, o resultado da incapacidade da sociedade de atender às necessidades dessa 

mesma pessoa. Portanto, pelo modelo da inclusão, são as escolas, as empresas, a 

sociedade, os programas, serviços e ambientes físicos, que precisam se tornar capa-

zes de acolher a todas as pessoas.

DESENVOLVIMENTO

Podemos observar que várias legislações vieram para reforçar a necessidade 

da inclusão das pessoas com necessidades especiais em salas de aulas na rede 

regular de ensino esse entendimento está na Constituição Federal no artigo 208, na 

LDBEN no artigo 58, na PNE na meta 41 no ECA no artigo 542.

No artigo 59 da LDBEN diz que: Os sistemas de ensino assegurarão aos edu-

candos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específi-

cos, para atender às suas necessidades;

O inciso I do artigo 59 da LDBEN sugere que sempre que necessário a escola 

deverá criar técnicas, recursos educativos, adaptando para atender os estudantes 

com necessidades especiais. 

Adaptações curriculares de modo geral envolvem modificações organi-
zativas, nos objetivos e conteúdo, nas metodologias e na organização 

1 PNE - Meta 4
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e 
ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados
2  Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino;
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didática, na organização do tempo e na filosofia e estratégias de avalia-
ção, permitindo o atendimento às necessidades educativas de todos os 
alunos em relação à construção do conhecimento. Oliveira & Machado 
apud GLAT, 2007.

Assim como citado as adaptações curriculares se tornam medidas ou conjuntos 

de medidas que flexibilizarão, com possíveis adequações, o currículo geral, fazendo 

com que ele seja apropriado a situações especificas dos alunos com necessidades 

especiais. Esse tipo de intervenção se torna necessária de forma a permitir ao aluno 

com necessidade especial ter um melhor relacionamento na escola regular, obtendo 

melhores rendimento nos processos de aprendizagem.

Toda escola que tem estudantes com necessidades especiais matriculados, 

seja ela pública ou privada, deve ter serviços de apoio aos estudantes portadores de 

necessidades especiais, para que estes tenham um bom desempenho, pois neces-

sitam de instrumentos e equipamentos especializados e de profissionais capacitados 

e qualificado para atendê-los.

O apoio destinado ao estudante com necessidades especiais irá facilitar a vida 

dele dentro da escola e ao mesmo tempo facilitará o desempenho dos professores 

em suas aulas e toda equipe pedagógica e multidisciplinar, mas para que isso acon-

teça efetivamente deve ocorrer uma reestruturação nas escolas em amplos os senti-

dos, com o objetivo de atender melhor aos alunos de inclusão.

Dessa forma a escola passa a ser o cenário onde começam a ocorrer mudan-

ças no modelo sugerido por todas essas legislações. Onde não havia espaço para as 

pessoas com necessidade especiais, passa a ser o lugar onde elas irão ter oportuni-

dades para desenvolver suas habilidades, com as devidas adaptações que deverão 

ser realizadas nas escolas objetivando oferecer a esses alunos condições de igual-

dade com os demais colegas.

“O currículo deveria ser adaptado às necessidades das crianças, e não 
vice-versa. Escolas deveriam, portanto, prover oportunidades curricula-
res que sejam apropriadas à criança com habilidades e interesses dife-
rentes” (UNESCO, 1994, s/n).

Quando se fala em adaptações a primeira ideia a que nos remete, são as adap-

tações físicas nas estruturas dos prédios, como portas mais amplas, corredores den-
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tro das especificações das normas técnicas. Assim as adaptações vão muito mais 

além do que as estruturais, temos que pensar em adaptar o conteúdo3, pois o currí-

culo aplicado é o mesmo para todos, partindo do pressuposto que todos apreendem, 

mas de formas diferentes.  

Ao pensar em um currículo igual para todos, esquece-se das diferenças 
presentes em cada aluno, os conhecimentos já adquiridos, os diferen-
tes ritmos de aprendizagem e suas possíveis dificuldades. É importante 
pensar que “a escola para todos requer uma dinamicidade curricular que 
permita ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos” (BRA-
SIL, 1998, p.31).

Ao incluir o aluno com necessidades especiais é necessário que sejam traba-

lhadas suas reais condições, e para isso deve ser realizada uma anamnese, um do-

cumento com todo seu histórico chamado de Plano de Desenvolvimento Individual - 

PDI, que através dele obtemos conhecimentos específicos da situação do estudante 

que está sendo incluído, dessa forma   criar o plano de ação intervenção e as devidas 

adaptações nos conteúdos previstos de forma inclusiva. 

Um currículo para ser inclusivo deve se adequar às habilidades, com-
petências e necessidades dos alunos, valorizando sempre a diversida-
de. Para isso, este deve ser flexível, adaptável e desafiador a todos 
(STAINBACK e STAINBACK, 1999).

 A inclusão de estudantes com necessidades especiais na rede regular de ensi-

no é um começo para tantas outras transformações, não somente de pensamentos, 

mas também de atitudes e perpassa todos os níveis da educação começando na 

educação infantil indo até a educação superior. 

No modelo de educação escolar anterior, todos que não conseguiam acom-

panhar o proposto pela escola regular, eram orientados a se matricular nas escolas 

de Educação Especial ou especializadas. Para as escolas de educação especial 

iam todos os considerados diferentes, autistas, cegos, surdos, síndrome de Down e 

outras síndromes. Existia um grande preconceito e resistência em aceitar um aluno 

com necessidades especiais em determinadas escolas, até mesmo em muitas es-

3 LDBEN_ Art. 58. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender 
às peculiaridades da clientela de educação especial.
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colas públicas, fato que gerou grandes constrangimentos para os pais, pois muitos 

tinham que acionar a justiça para efetuar a matrícula de seus filhos. Mesmo depois 

das conquistas regulamentadas em leis, sendo até previsto na Constituição Federal, 

em algumas instituições de ensino persistiu a resistência em não aceitar os alunos 

com necessidades especiais para o atendimento inclusivo, sob a alegação de não 

estarem preparados e capacitados para atender a tais aluno.

Depois de muitos anos de lutas e uma aceitação razoável aos alunos com ne-

cessidades especiais nas classes regulares, surge um questionamento em relação 

a sequência desses atendimentos aos estudantes com necessidades especiais no 

ensino regular. Isso em decorrência da publicação do Decreto Nº 10.502, de 30 de 

setembro de 2020.

DECRETO Nº 10.502, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

Torna-se muito importante trazer essa discussão à tona no cenário atual da 

educação inclusiva, onde surgem inúmeras dúvidas e através delas muitos caracte-

rizam o Decreto Nº 10.502, de 30/09/2020, como um retrocesso nas políticas nacio-

nais de inclusão. A verdade é que o decreto não tem poder para modificar o que já foi 

construído e conquistado uma vez que a “inclusão” está prevista em uma lei maior, 

que é a Constituição Federal. Podemos citar que a inclusão está expressa em pelo 

menos três artigos da Constituição Federal, artigos 3º 4,5º 5 e no 208º 6 , e como pre-

visto, para se alterar a Constituição Federal é necessário uma Proposta de Emenda 

Constitucional - PEC7.
4  Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou-
tras formas de discriminação.
5  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, ...
6  Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino;
7  Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
 I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
 II - do Presidente da República;
 III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-
-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
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É de consenso que não queremos e não podemos retroagir em relação a 

Educação Especial na perspectiva da inclusão, pois a inclusão é um direito garantido 

por lei a todas as pessoas com algum tipo de deficiência e incluir crianças deficientes, 

mais do que cumprir uma lei, é permitir que ela se insira na sociedade em que mais 

tarde precisará conviver, é não deixá-la alienada e despreparada para uma realidade 

que também é sua.

O principal motivo das crianças frequentarem uma escola é que vão encontrar 

um espaço democrático, onde poderão compartilhar o conhecimento e a experiência 

com o diferente. Dessa forma temos que trabalhar a inclusão como algo que veio 

para melhorar o ensino, conscientizando que a inclusão não visa dar apenas atendi-

mento especializado a pessoas com necessidades especiais, a inclusão deve abran-

ger a todos excluídos e discriminados.

Quando se pensa, que benefícios a inclusão pode gerar, remete-se sempre ao 

pensamento de que as pessoas com deficiência terão mais chances de se desenvol-

ver, mas na verdade todos ganham com a inclusão, pois aprendemos todos os dias 

a exercitar a tolerância e o respeito ao próximo, seja ele quem for. Existem muitos 

motivos para que uma criança com necessidades educacionais especiais possa ter 

uma oportunidade de frequentar uma escola de ensino regular.

Para que isso aconteça e se efetive é necessário mudar alguns aspectos na 

educação começando pela formação dos profissionais que irão atuar na educação 

inclusiva. Teremos que pensar na formação dos profissionais, operadores do siste-

ma, gestores, funcionários de apoio, professores e todos os demais que venham a 

contribuir nessa modalidade de ensino.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A formação de professores para a Educação Especial enfrenta, no Brasil, sérios 

desafios decorrentes tanto do contexto problemático das reformas propostas para a 

formação de professores em geral, quanto da própria história dessa área específica. 

II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestandose, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos
respectivos membros.
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Segundo Mantoan (2003), inúmeras são as barreiras que impedem que a polí-
tica de inclusão, que surgiu mais precisamente na década de 90 no Brasil, se torne 
realidade na prática cotidiana das nossas escolas. 

O processo de educação inclusiva vem sendo, gradativamente, implementado 
nas escolas de ensino regular. No entanto, para que esse processo possa ser efeti-
vado, um dos elementos centrais a ser estudado é a formação de professores para 
a educação especial.

A formação desses profissionais tem preocupado as instituições, tanto as de 
ensino regular como as de educação especial. Pode-se dizer que esta preocupação 
se coloca como uma questão relevante nas políticas educacionais oficiais e como 
um dos fatores fundamentais que influenciam a qualidade do ensino. Conforme sa-
bemos, é uma tentativa de tornar possível a inclusão apregoada no discurso, mas 
ainda difícil de ser realizada de forma eficiente na prática. Contamos atualmente com 
uma vasta bibliografia sobre a área da educação especial, teses, dissertações, livros, 
revistas, que abordam as diversas deficiências, no entanto, sob o ponto de vista da 
formação do professor, apesar de orientações legais nesse sentido, parece haver 
certa indecisão quanto à real efetivação da sua prática e, principalmente, uma enor-
me carência de materiais que tratam dessa especificidade. 

Nesse sentido, busca-se analisar a política de formação de professores por 

meio dos documentos que versam sobre o assunto, tais como:

•	 Declaração de Salamanca (1994) e linha de ação sobre necessidades educativas especiais, 
•	 Lei de Diretrizes e Bases - LDBEN 9394/96, capítulo V, art. 598, 
•	 Resolução 02/2001 que institui as Diretrizes Curriculares para a Educação Especial na Edu-

cação Básica, art. 189, parágrafo 1º,
•	  e as Propostas de Diretrizes Curriculares para os Cursos de Educação Especial- “A Forma-

ção do Professor para Educação Especial” - MEC/SEESP 2002.

8 LDBEN_ Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013)
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento es-
pecializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses edu-
candos nas classes comuns;
9 Resolução 02/2001 - Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o fun-
cionamento de suas escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar 
seu projeto pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados, conforme 
previsto no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na 
modalidade Normal, e nas Diretrizes Curriculares  Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena.
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Considerando-se que a formação do professor se coloca como um dos fatores 

fundamentais que influenciam na qualidade do ensino, que ela é fundamental na 

definição dos rumos da educação inclusiva, é relevante realizar um estudo sobre o 

contexto político, econômico, social que tem influenciado a formação de professores 

para a educação especial. 

Formar o professor é muito mais que informar conceitos; é prepará-lo 
para outro modo de educar, que altere sua relação com os conteúdos 
disciplinares e com o educando. Almeida 2007- p336.

Contudo, mesmo havendo várias legislações sobre as políticas de educação 
inclusiva e, diretrizes nacionais para a formação de professores nesta área, como 
mencionado, existem vários obstáculos que impedem a efetivação de uma política de 
formação de professores para a educação especial. 

Pensar numa política de formação de professores para a Educação Especial 
que se efetive na prática torna-se cada vez mais preocupante, considerando-se que 
o Brasil, através do censo 2010 - OMS, teve crescimento no percentual de pessoas 
com deficiência, de 14,5% para 24%. Em 2019 o IBGE aponta que 45 milhões10 de 
brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Assim, é urgente e necessário que a 
formação de professores para tal público seja incluída nas prioridades dos governos.

O censo escolar de 2019 aponta que 6% dos professores11 da educação básica 
no Brasil têm formação adequada para atuar com estudantes com alguma deficiên-
cia ou necessidade educacional específica. Neste mesmo censo foi identificado que 
houve um aumento de 80% 12no número de matrículas de alunos com necessidades 
especiais. 

Mesmo entre os professores que trabalham exclusivamente com a educação 
especial, nesta mesma pesquisa foi apontada uma defasagem na formação, apenas 
42% 13 eram capacitados para atuar na educação especial. 

Assim sendo, podemos dizer que a qualidade da formação de professores para 

a Educação Especial reside no movimento de “desconstrução” do modelo educacio-

nal excludente. Enfatizando a investigação e o questionamento suscitado pela arti-

10    Fonte censo escolar de 2019/ http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos
11  Fonte Censo escolar de 2019 /http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos
12   Fonte censo escolar de 2019/ http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos
13  Fonte censo escolar de 2019/ http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos
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culação entre teoria e prática, o movimento ação-reflexão-ação, traduz-se em trans-

formação que avança na direção de melhores formas de compreensão do fenômeno 

educacional, e da busca de soluções para os problemas encontrados no cotidiano 

escolar.

Investigando no espaço da própria prática, o professor vivenciará o exercício 

reflexivo durante a prática em sala de aula e a pesquisa que dela poderá emergir. 

Quando acontecerem simultaneamente surgirá um novo significado de conceito de 

professor, de aluno, de aula e de aprendizagem. 

É através do processo de reflexão-ação-reflexão que surgirá a práxis docente, 

pois o professor deixará de ser um mero objeto de investigação e se tornará o próprio 

sujeito da investigação, não se limitando apenas as generalizações dos conteúdos 

abordados pelos alunos, mas tornando-se o agente de mudanças, capaz de com seu 

senso crítico adaptar o método conforme a situação da comunidade escolar.

E são eles, os educadores, os sujeitos principais dessa mudança, já que ao de-

senvolverem uma atividade reflexiva sobre a própria prática, irão pesquisar o próprio 

trabalho a fim de melhorá-lo.

CONCLUSÃO 

A educação vem sendo submetida a novos parâmetros, dessa forma é neces-

sária a revisão das práticas pedagógicas no redimensionamento das ações no âmbi-

to escolar. Assim sendo, devemos reconhecer que o contato em ambientes escolares 

e não escolares, onde se pratica a educação principalmente a de forma inclusiva, 

devem ser muito bem planejados, pois serão nesses ambientes que ocorrerão as 

oportunidades para a construção de relações afetivas, principalmente no ambiente 

escolar, que pode vir a revelar-se, ao longo dos anos, como um suporte emocional 

fundamental na construção da personalidade dos alunos com deficiência. Fazendo 

com que ganhem forças para superar modificações sociais, geralmente mais autô-

nomas e diversificadas. 

Através da convivência no ambiente escolar o estudante com necessidades 

especiais vivenciará várias situações que jamais seria possível em outros ambien-

tes. Os estudantes ditos “normais” através desse contato poderão desenvolver uma 

maior capacidade de aceitação da diferença, diminuindo assim alguns preconceitos 
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existentes em nossa sociedade.

O trabalho dos professores regentes e de apoio, juntamente com os especia-

listas e a equipe multidisciplinar podem diminuir as distâncias entre os estudantes 

normais e os estudantes com deficiências em relação a aprendizagem.

Diminuir essa distância implica na organização do trabalho, que irá interagir, 

solidariamente, com os dois grupos de estudantes (do ensino regular e de ensino 

especial). Assim, podem definir e construir a melhor forma de atingir as metas edu-

cacionais.

Mudar a escola, e fazer com que ela se torne mais receptiva às diferenças, e 

mais inclusiva, é difícil, porém não é impossível. O aluno com necessidades espe-

ciais precisará sempre de apoio extra aula. O apoio na sala de aula é importante, mas 

não é o suficiente, este deve ser estendido a outros espaços e ambientes, porém o 

ambiente escolar, ou seja, a escola é o lugar por onde deve se concentrar a implan-

tação e a prática da inclusão, que uma vez praticada dentro da escola, fica mais fácil 

de praticar em outros ambientes não escolares. Ficando claro que a inclusão deve 

começar na escola, pois a escola é o lugar de se praticar e ensinar a inclusão. 
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma investigação sobre as influências 

que as práticas pedagógicas podem vir a exercerem no processo de ensino-apren-

dizagem e desempenho do aluno com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperati-

vidade (TDAH) nos Anos Iniciais. Diante disto, teve como principal enfoque propiciar 

reflexão crítica a respeito da ação docente e da parcela de responsabilidade que 

o professor assume juntamente com a família e equipe multidisciplinar no desen-

volvimento da criança com TDAH em sala de aula. Os resultados desta pesquisa 

podem vir a contribuir com a criação de políticas públicas educacionais de formação 

de professores que valorizam o âmbito escolar como um espaço que contempla a 

diversidade e as diferentes formas de aprender. A pesquisa tem fundamentação téc-

nico-científica perpassando pela perspectiva da inclusão e buscou realizar um estudo 

bibliográfico com abordagem do tipo qualitativa. Apesar dos pequenos avanços em 

torno da temática que envolve debates para implementação de políticas públicas 

para alunos com TDAH, o que se observa, na prática, como resultado desta pesquisa 

é que os professores apresentam ainda dificuldades em lidar com alunos com TDAH 

devido principalmente a falta de conhecimento no assunto e aos impasses advindos 

de uma educação tradicional que não adequa seus métodos ao ritmo e a maneira de 

aprendizagem individual de cada aluno. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógicas. Transtorno do Déficit de Atenção e Hi-

peratividade. Intervenção Pedagógica. Educação Inclusiva.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho se propõe a discutir as influências das práticas pedagógi-

cas no desempenho do aluno com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) nos Anos Iniciais. O interesse pelo tema surgiu a partir de uma motivação 

pessoal ao vivenciar como mãe as dificuldades e obstáculos enfrentados no contexto 

escolar e social pelo meu filho de sete anos, diagnosticado com TDAH. Posterior-

mente a inspiração para me aprofundar no tema se fortaleceu com as experiências 

vivenciadas por meio dos estágios de observação e participação realizados durante 
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a graduação e com os estudos de autores conceituados na área.  

Um dos maiores objetivos de qualquer bom profissional é o de ser reconhecido 

como um sujeito competente naquilo que exerce. Para Zabala (2014), este feito se 

alcança mediante o conhecimento das variáveis que intervém na prática e a expe-

riência para dominá-las. Neste sentido, minhas experiências de estágio instigaram 

diversas inquietações a respeito da prática pedagógica e da formação de profes-

sores, tanto do ponto de vista teórico quanto da prática docente. Tais experiências 

reforçaram as reflexões acerca da formação do professor. 

O exercício da docência requer do professor um olhar sensível acerca do seu 

trabalho, além de que possa compreender o quanto sua forma  de ensinar influencia 

no modo de aprendizagem dos seus alunos, e a partir daí dar um ressignificado às 

suas ações com a intenção de contemplar as diferenças de aprendizagem que pos-

suem em uma sala de aula (BATISTA; PORTILHO, 2020). 

Diante de tais perspectivas, os resultados desta pesquisa podem vir a contri-

buir com a criação de políticas públicas educacionais de formação de professores 

que valorizam o âmbito escolar como um espaço que contempla a diversidade e as 

diferentes formas de aprender. O tema é de interesse geral de toda a sociedade, 

permeando não só os campos da educação, mas também o da saúde. A pesquisa 

oferece uma nova visão à luz da ação docente e das práticas pedagógicas no sentido 

de compreendê-las para o atendimento de qualidade aos estudantes diagnosticados 

com TDAH nos espaços escolares.

A pesquisa tem fundamentação técnico-científica perpassando pela perspecti-

va da inclusão, e buscando realizar um estudo bibliográfico com abordagem do tipo 

qualitativa a respeito das estratégias e práticas docentes bem como suas influências 

no desempenho dos alunos com TDAH, especificamente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

O FUNCIONAMENTO DA CRIANÇA COM TDAH E O CONTEXTO
 ESCOLAR

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), cerca de 5% a 

8% das crianças em idade escolar sofrem de TDAH e na maioria dos casos os sinto-

mas persistem por toda a vida do indivíduo. De acordo com Barkley (2020), o TDAH 
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é um transtorno neurobiológico e se caracteriza por sintomas de desatenção, inquie-

tude e impulsividade. No entanto, seus estudos nos levam a compreender profunda-

mente o TDAH, pois para ele é um transtorno no desenvolvimento do autocontrole, 

consistindo em problemas em relação ao tempo que o indivíduo consegue manter-se 

atento em uma mesma tarefa e o controle dos impulsos e da atividade.

Segundo os estudos de Barkley (2020) há uma imperfeição no cérebro da pes-

soa com TDAH que provoca a agitação no sujeito, além da impulsividade, da disper-

são e dos outros comportamentos que geralmente são intoleráveis para as pessoas 

que não possuem o transtorno.  Silva (2014), no entanto, faz um alerta: 

Quando pensamos em TDA, não devemos raciocinar como se estivéssemos 
diante de um cérebro “defeituoso”. Devemos, sim, olhar sob um foco dife-
renciado, pois na verdade o cérebro do TDA apresenta um funcionamento 
bastante peculiar que acaba por lhe trazer um comportamento típico, capaz 
de ser responsável tanto por suas melhores características como por suas 
maiores angústias e desacertos vitais. (SILVA, 2014, p. 58).

O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) des-

creve três tipos de apresentação do TDAH: apresentação predominantemente de-

satenta; apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva; e se preenchendo 

critérios de desatenção e hiperatividade, é chamando de apresentação combinada 

(ANDRADE e VASCONCELOS, 2018).

Os sintomas do TDAH acarretam em dificuldades que estão diretamente liga-

das ao ato de aprender, pois de acordo com Silva (2014) normalmente a criança com 

TDAH é aquela que dificilmente não será notada em sala de aula. Segundo ela, é 

comum crianças com tdah se comportarem em sala de aula de forma bastante pecu-

liar. Características como se mexer na carteira, se levantar o tempo todo, falar muito, 

receber apelidos como “bicho-carpinteiro” e estar sempre perdendo seus pertences 

são sinais de alerta para o TDAH. Outras peculiaridades da criança TDAH é que elas 

têm muita dificuldade em esperar a sua vez, se intrometendo em conversas, às vezes 

respondendo perguntas antes que o professor termine, além de muita dificuldade em 

se concentrar em tarefas que não sejam do seu interesse, mesmo as mais lúdicas. 

Para o neuropsicólogo clínico e professor PHD de Psiquiatria no Virginia Treat-

ment Center for Children e na Virginia Commonwealth University School of Medicine, 

Russel A. Barkley, o TDAH interfere na área cerebral que está relacionada  à vontade 
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e a aptidão da criança, tornando para ela a tarefa de controle da passagem do tempo, 

do planejamento de metas bem como suas consequências, algo  muito mais difícil 

do que seria para uma pessoa que não possui o transtorno. Ele afirma ainda que o 

TDAH não é uma fase pela qual a criança vai passar, ou seja, o indivíduo conviverá 

com o transtorno por toda a vida. Ainda segundo ele, apesar dos sintomas do TDAH 

poderem piorar conforme o tipo de educação recebida pela criança, o TDAH, em 

hipótese alguma, pode ser confundido como consequência de falhas na educação 

dada pela família. 

Trazendo para o contexto escolar, percebe-se rotineiramente que este aluno 

com características do TDAH é visto equivocadamente como “mal-educado”, “alu-

no-problema”, aquele que atrapalha o andamento das atividades. Segundo Rotta; 

Ohlweiler e Riesgo (2016), as dificuldades que estes alunos apresentam em enten-

der o contexto  da sala de aula é devido justamente a fatores como não respeitar 

as regras dos jogos, não esperar a sua vez na brincadeira, ser impacientes durante 

as  atividades, ter dificuldade em interromper a brincadeira quando todos já estão 

cansados e frequentemente quererem impor suas regras. O transtorno interfere no 

desenvolvimento geral do indivíduo, acarretando problemas de ordem emocional, 

social e afetivo.

 Diante de tais esclarecimentos, compreende-se os motivos pelos quais muitos 

profissionais da educação muitas vezes acabarem confundido os sintomas do trans-

torno com problemas de indisciplina.  Na visão de Barkley (2020), outro fator que 

contribui para isso é a premissa de que quando uma criança não obedece é porque 

ela está perturbando de propósito ou por teimosia. 

Para Barkley (2020) as pessoas não costumam atribuir estes comportamentos 

da criança ao TDAH porque eles se parecem muito com as características de qual-

quer criança da mesma faixa etária. Por exemplo, o brincar, pular, correr, cantar e 

entre tantas outras atividades que são inerentes ao universo infantil está presente em 

qualquer criança. Vygotsky (1998) enfatiza isso quando afirma que o desenvolvimen-

to da criança é resultado justamente da interação do sujeito com o meio denominado 

processo histórico-social, a partir do qual o indivíduo aprende se relacionando com 

as pessoas e com o meio em que vive. 

Segundo Silva (2014) a diferença entre uma criança que tem TDAH de outra 
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que não tem o transtorno é a intensidade, a frequência e a constância das três prin-

cipais características: desatenção, hiperatividade e impulsividade. “Tudo na criança 

TDA parece estar “a mais”. Ela é mais agitada, mais bagunceira e mais impulsiva se 

for do tipo de alta atividade. E, ainda, significativamente mais distraída, dispersa e 

não perseverante se for daquele tipo mais desatento” (SILVA, 2014, p. 55).

Estudos apontam que estas características resultam de uma alteração na re-

gião frontal orbital. Esta área do cérebro é a responsável pela autorregulação e ini-

bição de comportamentos inadequados, além das funções executivas denominadas 

de planejamento, capacidade de prestar atenção, organização e memorização. Em 

síntese, uma pessoa com TDAH muitas vezes age inadequadamente em uma deter-

minada ocasião porque a área cerebral capaz de filtrar esse comportamento, falha. 

A autorregulação está ligada à habilidade do sujeito em visualizar uma ação futura e 

prever as suas consequências, como afirma Barkley:

[...] o TDAH é mais do que uma mera deficiência na atenção e no controle 
dos impulsos. Acredito, em vez disso, que é uma deficiência fundamental na 
autorregulação em geral e especificamente no funcionamento executivo – na 
capacidade de olhar para o futuro e controlar o próprio comportamento com 
base nessa antevisão. (BARKLEY, 2020, p. 50-51).

Apesar do TDAH já estar presente desde o nascimento da criança, é somente 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, aos 6 ou 7 anos, que os sintomas come-

çam a ser percebidos.  Isto acontece porque nesta fase, segundo Mattos (2015), as 

exigências de concentração nas atividades aumentam, exigindo maior desempenho 

acadêmico. Neste período também, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, as crian-

ças passam a interagirem mais umas com as outras, marcando o início de uma fase 

importante para toda a vida escolar.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o objetivo dos Anos Ini-

ciais é ampliar as experiências vivenciadas na Educação Infantil fazendo uma articu-

lação entre estes dois períodos. Os alunos começam a desenvolver as habilidades 

que potencializam a sua capacidade de resolver problemas, comunicar e argumentar 

(BNCC, 2018). No entanto, como nem sempre este processo ocorre da mesma ma-

neira para todos, o que fazer quando o aluno não responde a todas estas etapas da 

forma como é esperado?

Ao se deparar com aquele aluno que tem dificuldade de manter a atenção na 
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aula, corre pela sala, se levanta o tempo todo de sua carteira, às vezes parece não 

ouvir, age com impulsividade não respeitando  regras ou ainda que se recusa a fazer 

a atividade proposta, o professor tem a tendência a se irritar e agir punindo ou até 

castigando.  Segundo Mattos (2015, p. 93-94):

Os colegas também podem ir se afastando (quando ele não espera a vez nos 
jogos, se intromete nos assuntos dos outros, atrapalha a aula o tempo todo 
etc.). O sistema educacional tradicional penaliza quem tem TDAH, pois 
exige que os alunos permaneçam quietos (em geral, sentados em car-
teiras desconfortáveis), que sempre sigam as regras, que mantenham a 
atenção por horas seguidas que sejam avaliados por provas monótonas 
e sem permissão para interrupções. (MATTOS, 2015, p. 93-94, grifo nos-
so).  

Barkley (2020), no entanto nos leva a compreender este cenário sob outro as-

pecto:

Muitas das nossas ações são planejadas tendo em mente o futuro. Do mes-
mo modo, não entendemos – e vamos logo criticando – o comportamento de 
quem tem TDAH porque nossa expectativa nos leva a achar que deveriam 
agir com autocontenção e previsão, sendo que, em vez disso, tais pessoas 
têm foco sempre no momento. Achamos difícil tolerar o comportamento de 
quem tem TDAH, as decisões que tomam e suas queixas em relação às con-
sequências negativas que sofrem pelo fato de nós, que não temos o transtor-
no, sermos capazes de prever onde é que tudo provavelmente vai dar e de 
usarmos essa visão mental para determinar nosso comportamento presente, 
enquanto eles não o são. (BARKLEY, 2020, p.68).

O que Barkley (2020) afirma sobre a dificuldade que temos ao lidar com o fato 

de que pessoas com TDAH não costumam ter previsibilidade e não pensam antes de 

agir tem bastante fundamento e fica perceptível se observarmos uma cena corriquei-

ra de sala de aula: o professor propõe uma atividade para a turma de 2º ano, porém, 

um dos alunos com TDAH se recusa a fazer a atividade e age impulsivamente recla-

mando de forma ríspida. O professor, na sua visão de que aquela atitude do aluno foi 

um ato intolerável, muitas vezes age punindo a criança sem tentar compreender que 

o cérebro dela não tem as capacidades necessárias para filtrar as atitudes e por isso 

age com tanta impulsividade, e que ao invés de punir seria mais efetivo ajudar aquela 

criança a treinar as suas habilidades de autocontenção. 
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AÇÃO DOCENTE E DESEMPENHO DO ALUNO COM TDAH

Os comportamentos de uma criança TDAH podem ser facilmente notados pelo 

professor. Mesmo não tendo a obrigação de diagnosticar, por conviver boa parte do 

tempo com a criança, o professor pode fornecer informações importantes que visam 

auxiliar os encaminhamentos para a equipe multidisciplinar em busca de um diag-

nóstico. 

O depoimento de Margaret Flacy, professora e mãe de dois meninos com TDAH, 

citado por Barkley (2020) na obra intitulada “TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção 

com Hiperatividade”, onde a educadora relata a dificuldade que tinha, na época em 

que lecionava, ao lidar com os alunos que apresentavam comportamento e sintomas 

do TDAH , ilustra exatamente o “olhar” sensível que o professor precisa ter:

Nos meus primeiros anos como professora, [quando] eu me queixava de 
não ser capaz de lidar com uma criança particularmente difícil [...] que agora 
em retrospecto vejo que provavelmente era tão [severamente afetada por] 
TDAH quanto eles se mostraram [...] uma professora aposentada, maravilho-
sa e muito sábia, pegou minha mão e disse: ‘Margaret, as crianças que mais 
precisam de amor irão sempre pedir isso das maneiras menos amorosas. 
(BARKLEY, 2020, p. 34). 

A observação da dinâmica da sala de aula por meio do estágio proporcionou a 

compreensão dos conceitos de mediação e do quanto as ações do docente interfe-

rem na aprendizagem dos seus alunos. A turma a qual descreverei esta experiência 

era composta por 16 alunos, oito meninas e oito meninos, na faixa etária dos cinco 

anos, do último nível da Educação Infantil. Era uma turma bastante participativa, na 

qual havia dois alunos que se destacavam dos demais pelo seu comportamento ina-

dequado, considerado pela professora como “muito agitado” e pelo baixo desempe-

nho em relação à suas potencialidades. 

A fim de preservar as identidades das crianças, seus nomes foram alterados e 

irei me referi-las como Alice e João. Os alunos mencionados me chamaram muito a 

atenção desde o início da realização do estágio, não pelo seu comportamento “agi-

tado”, mas pela forma como eles eram tratados pela professora e em como todo o 

contexto escolar envolvido parecia não se ajustar às necessidades educativas deles.

Enquanto aguardava o momento oportuno para me aproximar de João durante 
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uma das atividades observei-o: A professora realizava exercícios do livro didático e 

eventualmente escrevia alguma palavra no quadro, mas João apresentava nítida difi-

culdade em se manter sentado em sua cadeira, qualquer barulho o distraia, além da 

extrema necessidade de se levantar e cutucar o colega. A professora então pediu que 

eu auxiliasse João. Ao me sentar ao seu lado por poucos minutos percebo o quanto 

é inteligente e aprende com facilidade o conteúdo, apesar da se distrair com muita 

facilidade e da necessidade incontrolável de mexer o corpo. Com pouco tempo de 

atenção individualizada João concluiu a atividade com êxito. Neste momento, tive a 

clara certeza do meu papel como educadora e mediadora. 

Foi neste instante também que surgiu mentalmente o fio condutor que poste-

riormente levaria ao tema desta pesquisa: de que forma as práticas docentes podem 

se adaptar ao aprendizado único de cada estudante, buscando atender individual-

mente suas necessidades mesmo em uma turma de 15 ou 20 alunos? 

Importante destacar que tanto Alice quanto João, apesar de apresentarem ni-

tidamente muitos dos sintomas característicos do TDAH, não possuíam diagnóstico 

nem sequer o devido encaminhamento por parte da escola aos profissionais respon-

sáveis para tais investigações. De acordo com Silva (2014) como o TDAH pode pre-

judicar o desenvolvimento emocional, acadêmico, e social, quanto antes for realizado 

o diagnóstico e o tratamento mais se evitam as consequências negativas.

Segundo Mattos (2015), diversos estudos têm mostrado que a criança e o ado-

lescente com TDAH que foram tratadas adequadamente estão menos predispostas 

a desenvolverem no futuro problemas de comportamento, quadros de ansiedade e 

baixa autoestima, além de apresentarem menor risco de abuso de álcool ou substân-

cias ilícitas.

A intervenção escolar é muito importante e em alguns casos pode facilitar o 
convívio dessas crianças com colegas e também evitar que elas se desin-
teressem pelo colégio, fato muito comum em adolescentes. O problema é a 
escola participar do tratamento; muitas escolas não apenas desconhecem o 
TDAH como também não têm o desejo ou possibilidade de participar do trata-
mento, pelas mais variadas razões” (MATTOS, 2015, p. 67). 

A aluna Alice é o exemplo de uma criança que demonstrava necessitar de inter-

venção pedagógica, pois os sinais negativos que vinha apresentando eram visíveis 
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através do seu “mal” comportamento. A professora do ano anterior afirmou ter feito 

tratamento psicológico por não conseguir lidar com a menina em sala de aula. A pro-

fessora atual a descreve como “complicada”, “agitada”, “difícil” e que a situação já 

havia sido pior. Segundo ela, passou a utilizar o reforço negativo e a ignorar as ações 

e comportamentos inadequados da menina em sala por orientação de uma psicóloga 

que atende a escola semanalmente. 

A criança não recebia tratamento pedagógico nem psicológico individualizado. 

Em sala, procurava ficar embaixo das mesas e na realização das atividades fazia tudo 

a seu modo, com pressa, sem seguir as orientações da professora.  Ao questionar 

a professora regente da sala observada sobre a possibilidade de os alunos citados 

receberem atendimento diferenciado em classe, me deparei com a triste resposta: “É 

complicado sem ter um laudo”.  

Os alunos Alice e João não apresentavam laudo fechado, mas notava-se que 

eles necessitavam de um atendimento diferenciado. De certa forma, um documento 

emitido por um médico especialista com a descrição do transtorno ou deficiência do 

paciente junto com as recomendações a seguir dá suporte ao professor, entretanto, 

a falta dele não pode ser um empecilho para elaboração de atividades diferenciadas 

ao aluno que necessita. A resolução nº 4 do Ministério da Educação (MEC) sobre o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) é clara quando garante que, no caso 

de estudantes com deficiência, não há necessidade de comprovação médica para 

matrícula. 

Apesar de não serem o foco do atendimento das políticas de educação espe-

cial, os transtornos funcionais específicos, a qual o TDAH faz parte, estão amparados 

pela legislação quando a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva afirma que a educação especial deve atuar de forma articulada 

com o ensino comum, no sentido de orientar para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais desses alunos. Isto significa que ao se deparar com uma si-

tuação que envolva problemas de aprendizagem e de comportamento, a escola deve 

realizar uma observação atenta para o uso de estratégias pedagógicas adequadas 

que atenda aquele aluno.
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RE-INVENTANDO A AÇÃO PEDAGÓGICA

Sabemos então que advertências sobre o que irá acontecer mais tarde não 

funcionam com as crianças com TDAH porque tudo indica que suas ações são ba-

seadas somente no presente. Ao pensarmos em uma criança com estas caracterís-

ticas no ambiente escolar, compreendemos a necessidade urgente de se repensar o 

fazer pedagógico, de se reinventar as práticas educativas que envolvam as diferen-

tes formas de aprender.

O fracasso escolar do aluno com TDAH está ligado a fatores internos e exter-

nos, dentre os quais se destaca o ambiente escolar. A inclusão alinhada a abordagens 

e práticas pedagógicas baseadas no protagonismo e na aprendizagem ativa podem 

ser a chave para o bom rendimento do aluno com TDAH, além do envolvimento da 

família e de toda a equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, psico-

pedagogos, fonoaudiólogos, professores, dentre outros. 

De acordo com a abordagem sociointeracionista, a aprendizagem deve estar 

focada na criança, o professor atua como um mediador e as atividades oferecidas 

devem estar adaptada ao ritmo de desenvolvimento de cada aluno. No entanto, se-

gundo Órru (2017), os modos tradicionais de ensino que ainda estão presentes em 

muitas escolas atualmente impedem o progresso de uma educação acessível a to-

dos. 

Esse ensino tradicional do qual estamos falando tem uma concepção de alu-
no que não vai ao encontro das propostas para uma escola inclusiva, pois sob 
esse prisma o aluno não é sujeito de seu processo de construção histórica e 
social, ele não é o autor de seu processo de aprendizagem; ao invés, mero 
reprodutor, tábula rasa, folha em branco na qual o professor, aquele que de-
tém o saber, supõe imprimir seu conhecimento. Essa concepção cristalizada 
de aluno, professor, ensino e aprendizagem perpetua a marginalização de 
alunos que não se encontram dentro do padrão estabelecido pela escola; 
ou seja, do aluno que no tempo determinado pelo professor capta o que foi 
ensinado e reproduz em seus exercícios de fixação ou nas provas aquilo que 
já foi ministrado como conhecimento pronto, verdade absoluta. (ÓRRU, 2017, 
p. 119)

Nesse contexto existe uma falsa ideia que a homogeneidade se encontra pre-

sente em uma turma de alunos (ÓRRU, 2017). Para Barros (2018) entre os principais 

motivos que tem levado o fracasso escolar dos alunos brasileiros, é justamente a 
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dificuldade dos professores em trabalhar estratégias de ensino diversificadas, es-

pecialmente para alunos que aprendem de modo diferente do que o professor está 

habituado. 

O principal desafio nesse campo, entretanto, diz respeito ao rompimento de 
estereótipos e rótulos que ainda são enfrentados por aqueles que não se 
enquadram no padrão de normalidade estabelecido histórica e culturalmente. 
Para a superação do preconceito, é preciso investimento em propostas edu-
cativas que não reforcem as dificuldades e sim as potencialidades. (FARIAS 
e GRACINO, 2019, p. 17-18)

Entretanto, ao lidar com um aluno com TDAH em sala, o professor pode se 

deparar com desafios que não está acostumado a enfrentar e com isso acabar co-

metendo o erro de salientar as dificuldades ao invés das potencialidades da criança. 

Para Silva, (2014, p. 65), o motivo é a falta de conhecimento dos educadores sobre 

o assunto:

O professor que desconhece o problema talvez considere que essa criança é 
irresponsável ou rebelde, pois em um dia pode estar produtiva e participante, 
mas, no dia seguinte, simplesmente pode não prestar atenção em nada e não 
cumprir os deveres.

Ao trabalhar com o aluno João, por exemplo, era perceptível a falta de conhe-

cimento da docente em relação a como agir com os educandos que apresentavam 

as características típicas do TDAH. Como explicado anteriormente, as pessoas que 

possuem o transtorno do tipo hiperativo têm extrema necessidade de se movimentar. 

Porém, durante todo o período em que realizei a observação na turma citada, a con-

duta com o aluno João era sempre a mesma: colocá-lo de castigo sentado em uma 

cadeira (na tentativa de mantê-lo quieto) em frente a sala ou puni-lo retirando-o de 

atividades, brincadeiras com o grupo ou das aulas de educação física.

Em contraposição a ação da punição/castigo, Silva (2014) enfatiza que os elo-

gios e as recompensas constantes são mais eficazes e funcionam como uma espécie 

de combustível para a criança com TDAH. “Por outro lado, mais do que nenhuma ou-

tra, a criança TDA murcha e se retrai sob o peso das críticas excessivas e da falta de 

compreensão. Ela pode responder com um cabisbaixo recolhimento ou pela erupção 

de comportamentos agressivos e impulsivos” (SILVA, 2014, p.59). 

Corroborando a elucidação da autora podemos citar o caso do aluno João que 
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recebia, com frequência, punições e castigos por conta do comportamento inadequa-

do. A medida além de não surtir efeito positivo no comportamento do aluno parecia 

contribuir para que a criança mudasse o foco para outras ações inadequadas, como 

por exemplo toda vez que a professora colocava João na “cadeira do pensamento” 

ele encontrava um meio de incomodar os outros colegas ou então fazer bagunça na 

ausência da professora. 

Na visão de Skinner (1974/1976, apud MAYER, 2011) isto acontece porque 

quando uma criança é punida, o efeito desta punição não gera simplesmente o inver-

so do reforço, mas sim outros estímulos são gerados como resposta ao comporta-

mento punido, fazendo com que a criança continue se comportando “mal”, porém, ela 

evita a punição fazendo outras coisas, ou seja, reagindo das mais diversas formas. 

ESTRATÉGIAS POSITIVAS

Para Silva (2014) é muito importante que os professores tenham conhecimen-

to sobre o assunto para entender a mente da criança com TDAH para desta forma 

flexibilizar os métodos. Ter conhecimento aprofundado sobre a temática irá preparar 

pais, cuidadores e educadores, inclusive para saber diferenciar desobediência de 

inabilidade (SILVA, 2014).

[...] conhecer profundamente o problema os capacitará a enxergar o mundo 
através dos olhos dessas crianças. Conhecer como elas se comportam, por 
que e quando, saber sobretudo o que costuma deflagrar comportamentos 
indesejáveis e ter em mente que muitas vezes elas não têm a intenção ou 
a consciência de que estão sendo inconvenientes possibilitará aos pais e / 
ou cuidadores agir de maneira preventiva e também controlar seus próprios 
acessos de raiva em relação às crianças. (SILVA, 2014, p. 67).

A Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA) recomenda técnicas que 

auxiliam o professor a trabalhar a atenção e memória sustentada, tempo e proces-

samento das informações, inibição e autocontrole e habilidades metacognitivas do 

aluno com TDAH. Dentre ela: jamais criticar ou apontar erros ou falhas cometidas 

pelo aluno com TDAH, visto que estes alunos necessitam de encorajamento e atitu-

des positivas e isso é fator decisivo para seu aprendizado. Outra estratégia técnica 

é a aprendizagem ativa, permitindo que o aluno possa dar respostas orais, gravar 
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as aulas ou trazer trabalhos salvos em pendrive14 para a escola, aqui inclui também 

reduzir ao máximo o número de cópias escritas de textos. A ABDA afirma, inclusive, 

que a diversidade de materiais pedagógicos como os audiovisuais aumenta o inte-

resse do aluno TDAH nas aulas e consequentemente isto implica em melhora da sua 

atenção sustentada. 

Uma técnica recomendada pela ABDA é dar ao aluno a possibilidade de escolha 

das atividades nas quais deseja participar. Esta estratégia além de ser uma maneira 

eficiente do professor despertar na criança com TDAH o interesse e a motivação, re-

força o protagonismo do aluno tão importante no processo de ensino-aprendizagem. 

Dentre todas as estratégias, talvez a mais importante é aquela na qual respeita 

a individualidade de cada criança e valoriza cada pequeno avanço que ela consiga 

dar em direção ao objetivo. É importante não somente esperar que ela faça tudo de 

uma só vez ou então que acerte sempre (SILVA, 2014), ainda mais se tratando de 

uma criança cuja as características de desatenção e impulsividade são justamente 

os maiores vilões que atrapalham seu desenvolvimento. 
    

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, realizar uma investigação acerca 
das práticas pedagógicas e suas influências no desempenho dos alunos com TDAH 
nos Anos Iniciais. Para isto, foi necessário apresentar uma reflexão crítica a respeito 
da ação docente diante das dificuldades encontradas ao se deparar com um aluno 
com TDAH em sala de aula. A pesquisa está alinhada ao seu objetivo apresentando 
relevante contribuição na área da educação quando deposita sobre o professor sua 
parcela de responsabilidade pelo desempenho daquele aluno “difícil” ao que a escola 
considera. É necessário enfatizar que nenhum resultado depende única exclusiva-
mente de esforços isolados, mas de um trabalho conjunto, no caso da criança com 
TDAH de uma equipe multidisciplinar, que envolva família, médicos, fonoaudiólogos, 

psicólogos, psicopedagogos e professores. 

Nos objetivos específicos, o trabalho buscou esclarecer o perfil da criança com 

TDAH para que o professor possa não só auxiliar no encaminhamento para o diag-

nóstico, mas também entender o que se passa na cabeça da criança com estas 

14  Dispositivo portátil de armazenamento com memória flash, acessível através de uma porta 
USB. 
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características. Entende-se que a partir dessa perspectiva, o professor possa ter um 

olhar mais humano para as necessidades desse aluno e desta forma reinventar suas 

estratégias pedagógicas. 

As investigações acerca deste assunto não se esgotam aqui. A temática é 

abrangente, perpassando pela inclusão escolar e o debate em torno das políticas pú-

blicas. O tema vem sendo pauta de palestras, fóruns nacionais e internacionais e pla-

taformas digitais, porém, ao observar a realidade percebe-se ainda dificuldades dos 

professores em flexibilizar os recursos didáticos e a metodologia de ensino de acordo 

com ritmo de aprendizagem individual do aluno. Os professores estão ainda muito 

arraigados a um sistema tradicional de ensino que vê a turma de forma homogênea. 

De fato, a resposta para as transformações mais significativas na educação 

pode estar na busca por conhecimento, através da capacitação continuada dos pro-

fissionais para que reflitam sua prática. A pesquisa procurou pontuar as principais 

falhas que normalmente ocorrem no processo de intervenção em sala de aula e quais 

suas implicações no comportamento e desempenho de um aluno com TDAH. Para 

isso, apresentou exemplos práticos vivenciados durante estágio supervisionado. 

Propor as estratégias pedagógicas mais eficazes para o aluno com TDAH nos 

Anos Iniciais, bem como as ações docentes que favorecem o desenvolvimento das 

potencialidades destes alunos, sem dúvida, foi o ponto chave do estudo. No entanto, 

deve-se reconhecer que há muito a se avançar neste quesito, principalmente porque 

envolve ação integrada de todos os sujeitos envolvidos bem como a criação de polí-

ticas públicas que fortaleçam a aplicação dessas estratégias em sala.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Paula Faria Souza de; VASCONCELOS, Marcio Moacyr. Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade. Residência Pediátrica - Publicação Oficial 
da Sociedade Brasileira de Pediatria. Rio de Janeiro. supl 1. vol 8. p. 64-71. 29 
maio 2020. 

BARROS, Daniel. País mal educado: porque se aprende tão pouco nas escolas bra-
sileiras. Rio de Janeiro: Record, 2018.

BARKLEY, Russell A. TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperativi-
dade. Autêntica Editora. [tradução Luis Reyes Gil]. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

BATISTA, Giovani de Paula; PORTILHO, Evelise Maria Labatut. Estilos, estratégias e 
técnicas de ensino na educação básica: professores. Revista Diálogo Educacional, 
Curitiba, v. 20. n. 64. p.50-74. jan./mar. 2020. Disponível em: file:///C:/Users/grazi/
AppData/Local/Temp/26169-52493-1-PB.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020. 



36 37

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular: Educação é a Base. Brasília, 2018. Disponível em: file:///C:/
Users/grazi/Downloads/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 05 
ago. 2020

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília, 2010. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=-
download&alias=6324-pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192. 
Acesso em: 06 ago. 2020. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacio-
nal de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Portaria nº 
555/2007 de 07 de janeiro de 2008. Disponível em: file:///C:/Users/grazi/OneDrive/
Documentos/PEDAGOGIA%205%20SEMESTRE/TCC/Legislação/politicaeduces-
pecial.pdf. Acesso em: 25 ago. 2020.

FARIAS, Elizabeth Regina Streisky de. GRACINO, Eliza Ribas. Dificuldades e Dis-
túrbios de Aprendizagem. Curitiba: Intersaberes, 2019 .

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 17.ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra,  1987.

GOULARDINS, Juliana. O TDAH no DSMV. Disponível em: https://www.tudosobret-
dah.com.br/o-tdah-no-dsm-5/. Acesso em: 08 ago. 2020 

MATTOS, Paulo. No Mundo da Lua: Perguntas e respostas sobre Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade em Crianças, Adolescentes e Adultos. 16. ed.  
Editora: ABDA, 2015.

MAYER, Paulo César Morales; GONGORA, Maura Alves Nunes. Duas formula-
ções comportamentais de punição: definição, explicação e algumas implica-
ções. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0188-81452011000400003. Acesso em: 28 ago. 2020.

ÓRRU, Silvia Ester. O Re-inventar da inclusão: os desafios da diferença no proces-
so de ensinar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 

ROTTA, N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R. S. (Org.). Transtornos da aprendiza-
gem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

SCHUTZER, Kátia. A questão racial e os cursos de formação de professores. 
In: OLIVEIRA, Iolanda; SILVA, Petronília B. G. (Org.) Negro e Educação: Identidade 
negra, pesquisas sobre o negro e a educação no Brasil. Rio de Janeiro; ANPED, 
2003.

SOCHA, Kátia. A Exclusão Escolar no Município de Curitibanos.(Dissertação de 
Mestrado). FAED / UDESC, Florianópolis, 2004.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes Inquietas: TDAH: desatenção, hiperatividade e 
impulsividade. 4. ed. São Paulo: Globo, 2014.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. A Formação Social da Mente: o desenvolvimen-
to dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

ZABALA, Antoni. A prática Educativa: como ensinar. Porto Alegra: Penso, 2014.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192.%20Acesso%20em:%2006%20ago.%202020.%20
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192.%20Acesso%20em:%2006%20ago.%202020.%20
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192.%20Acesso%20em:%2006%20ago.%202020.%20
https://www.tudosobretdah.com.br/o-tdah-no-dsm-5/.%20Acesso%20em:%2008%20ago.%202020%20
https://www.tudosobretdah.com.br/o-tdah-no-dsm-5/.%20Acesso%20em:%2008%20ago.%202020%20
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-81452011000400003
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-81452011000400003


38

A INCLUSÃO DO ESTUDANTE COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO 

COMUM E A INSERÇÃO DA GAMIFICAÇÃO 
COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM

Aurélia Cristina Silva1

Ariane Ibarra2

Bruna Amoriette Sone Gusso3

Solange Santos Ferreira4

Suzane Rosa Cavalcante5

Graziela Cristina Jara6

1 Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Campo Grande (2016). Atualmente é Pro-
fessor da Secretaria de Estado de Educação. Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Tópicos Específicos de Educação.
2 Professora da Secretaria de Estado de Educação.
3 Possui graduação em pedagogia pela Universidade Anhanguera - Uniderp (2013). Atual-
mente é técnica do Centro Estadual de Educação Especial Inclusiva.
4 Professora da Secretaria de Estado de Educação.
5 Professora da Secretaria de Estado de Educação.
6 Mestre em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Especialista em Edu-
cação Especial com ênfase ao Atendimento Pedagógico para a Inclusão Escolar pelo Instituto Ca-
tarinense de pós-graduação (ICPG) 2008. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário da 
Grande Dourados (Unigran) 2014 e graduação em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco 
(UCDB) 2001.



38 39

INTRODUÇÃO

O tema é atual, pois falar de inclusão de estudantes com deficiência nas es-

colas comuns brasileiras, gera, na maioria das vezes, conceitos deturpados de seus 

benefícios, tanto para os profissionais educacionais, quanto aos estudantes com de-

ficiência. Mesmo que a ação educacional possua respaldo através de leis, e do avan-

ço que conquistou nos últimos anos, a efetiva inclusão ainda é um desafio a ser 

conquistado.

A inclusão de estudantes com deficiência no ensino comum encontra-se em 

processo de instauração e necessita de mais empenho dos governantes, e dos atuan-

tes diretos dentro do contexto escolar, inclusive dos professores, todos trabalhando 

juntos por uma educação que abrace e acolha à todos que fazem parte da sociedade.

Um dos pré-conceitos presente no contexto escolar, se refere, à concepção de 

que estudantes com deficiência intelectual, não são capazes de assimilar os conteú-

dos escolares, o que acaba contribuindo para a insegurança do profissional em sua 

prática pedagógica.  

Sendo assim, as dificuldades acabam sendo uma barreira no progresso desses 

estudantes. Portanto, esse artigo se torna relevante por conhecer como ocorre de 

acordo com a Lei, a inclusão escolar de estudantes com deficiência intelectual e pela 

magnitude de considerar cada estudante, um cidadão que tem direito à educação.

Por conseguinte, faz-se necessário levantar questionamentos em busca de 

respostas contundentes, que apontem como as dificuldades apresentadas pelos pro-

fessores podem ser transpostas, findando em uma educação especial e inclusiva 

efetiva.

Nesse segmento, como questionamentos encontram-se: De que forma a legis-

lação contribui para a inclusão de estudantes com deficiência? Qual o conceito de 

deficiência intelectual? Quais limitações esse estudante pode ter no contexto escolar, 

em sala de aula? Quais dificuldades o professor atuante possui, ao recepcionar em 

sua sala de aula, um estudante com deficiência e quais as possíveis soluções? De 

que maneira a gamificação pode auxiliar o processo educativo? 

O presente estudo, em conformidade com a pesquisa bibliográfica, contribuirá 

significativamente com profissionais educacionais atuantes ou não com estudantes 
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que fazem parte da Educação Especial, visto que, o tema se encontra em constante 

aperfeiçoamento.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: ALGUNS APONTAMENTOS

Para início de conversa, contribuições significativas como de Anísio Teixeira 

(1979) e Paulo Freire (1967), citados por Bueno (2008), apontam que desde:

Os anos 50 e 60, a necessidade de se construir uma educação verdadeira-
mente democrática que, crescentemente, oferecesse condições qualificadas 
de acesso e permanência a todos os alunos, especialmente aqueles oriundos 
das camadas populares, vítimas de políticas educacionais elitistas e seleti-
vas. (BUENO, 2008. p. 56)

É perceptível a necessidade de políticas educacionais que fossem capazes de 

incluir todos os cidadãos no âmbito escolar, com uma educação legitima e verdadeira, 

desde muito antes da nossa primeira Constituição Federal (1988), pois, a educação 

brasileira era proporcionada somente a classe elitizada da época, haja vista, a 

necessidade de permanência do sistema político e social elitizado.

Entretanto, em meio a acontecimentos históricos de reivindicações educacio-

nais, foi criada a Constituição Federal de 1988, primeiro documento a trazer em seu 

corpo o direito à educação para todos, apontando esse direito, em seu art. 5º, como:

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

Portanto, a educação como “direito de todos e dever do Estado[...]” (BRASIL, 

1988), precisa atingir todos os cidadãos que fazem parte da sociedade brasileira, 

sendo ela dever do “Estado”, ou seja, depreende-se que quando se coloca a palavra 

todos, obviamente está se referindo à todo e qualquer cidadão que faça parte da so-

ciedade brasileira. Evidentemente, que na prática não foi assim que ocorreu.

Mesmo com a Lei maior afirmando esse direito, muitas pessoas, continuaram 

a margem da sociedade, excluídas, do âmbito educacional, por muito tempo, e para 

enfatizar ainda mais a exclusão, foram criadas instituições privadas para que o ensi-

no fosse dado a classe elitizada da época.

Mesmo com a promulgação da Constituição Federal, ainda continuou existin-
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do a exclusão social e um ensino de má qualidade a população. No ano de 1996 foi 

criada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (LDB), que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional.

Nela emerge a educação especial, como forma de prever e afirmar os direi-

tos das pessoas com necessidades especiais à educação, e preferencialmente, no 

ensino regular conforme expresso em seu art. 58° (p. 25), como “[...] modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais”. Observa-se que mesmo com o 

direto à educação de todos, garantido na Constituição, foi necessário que se criasse 

uma Lei, como um reforço desse direito e reconhecendo a educação especial como 

modalidade de ensino. O que na verdade não seria necessário, uma vez, que esse 

direito foi garantido a todos anteriormente.

Através da Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2001, em seu art. 

3º esse conceito é ampliado, acrescentando-se a necessidade de recursos e servi-

ços apropriados que garantam a escolarização desses estudantes:

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se 
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que asse-
gure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucional-
mente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir 
os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apre-
sentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modali-
dades da educação básica. (BRASIL, 2001a, p. 01) 

Quanto ao papel que a escola inclusiva deve assumir, o Parecer nº 17, de 03 

de julho de 2001, do Conselho Nacional de Educação ressalta:

[...] em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, 
bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no 
aluno, a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e 
de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha 
sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se a 
padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a escola o desafio de 
ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos. (BRASIL, 2001b, p. 15)

Dentro do grupo de estudantes com necessidades educacionais atendidos, en-

contram-se, de acordo com a política de educação especial:

Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais 
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os que, durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acen-
tuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 
dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em 
dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) 
aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; II – 
dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 
demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III - altas habili-
dades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a domi-
nar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. (BRASIL, 2001. p. 02)

Entende-se assim, que o estudante que possui uma ou mais das necessidades 

descritas no referido decreto, deverão ser matriculados em escolas regulares, como 

os demais estudantes, e se necessário realizar adaptações a nível global no contexto 

escolar, visando o acesso e permanência desse aluno na escola.

Mesmo com todo esse aparato legal, o que se vê na prática, são políticas edu-

cacionais sempre reformuladas, com os direitos reafirmados, e que de fato conforme 

aponta Bueno (2008) “na medida em que o que deveria se constituir na política de 

fato – a incorporação de todos pela escola, para se construir uma escola de qualida-

de para todos -  se transmuda num horizonte, sempre móvel, porque nunca alcança-

do.” (BUENO, 2008, 56)

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEITO E ENTRAVES QUE DIFICUL-
TAM A APRENDIZAGEM

Por muito tempo, em diferentes configurações sociais, o estudante com Defi-

ciência Intelectual (DI), foi reconhecido como “incapaz”, ficando a margem da socie-

dade, e distante das escolas, e do direito ao ensino.

A priori, a DI era conhecida como uma doença que impedia o estudante de 

aprender, entretanto, após longos anos de pesquisa, novos conceitos emergiram, 

deixando essa visão antiquada para trás e prevalecendo novas concepções, apon-

tando que o estudante com DI pode sim aprender, o que irá diferenciar no aprendiza-

do serão as formas diferenciadas e os recursos utilizados para o ensino. 

No ano de 2003, surge o conceito de Deficiência Mental, como:

[...] funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, oriun-
do do período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas 
a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo 
em responder adequadamente às demandas da sociedade, nos seguintes as-
pectos: comunicação; cuidados pessoais; habilidades sociais; desempenho 
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na família e comunidade; independência na locomoção; saúde e segurança; 
desempenho escolar; lazer e trabalho. (BRASIL, 2003).

Compreende-se que, a deficiência intelectual relaciona-se com o déficit cogni-

tivo apresentado pelo indivíduo, que geralmente encontra-se a baixo da média acei-

tável, conforme exposto em um padrão referência, para as fases de desenvolvimento 

do ser humano.

Foi através do DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-

tais), que a nomenclatura de Deficiência Mental, foi substituída por Deficiência Inte-

lectual, ou seja, um transtorno do desenvolvimento intelectual, e tida como: “um trans-

torno com início no período do desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto 

intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático.” (DSM-5, 

2014, p. 33).

Nesse sentido, a DI é um estado, uma condição. Na maioria das vezes, ini-

cia-se no período de desenvolvimento do ser humano, e conforme a gravidade, o 

desenvolvimento cognitivo é limitado, o que acaba gerando consequências drásticas 

no dia a dia da pessoa. Gerando limitações nos campos social, familiar e profissional. 

Um outro ponto a ser ressaltado, é que o professor já tem interiorizado a visão 

social do estudante com deficiência intelectual, apontando que esse estudante não 

pode ser escolarizado, devido às limitações que a deficiência impõe. Para a socieda-

de, de acordo com Machado (2006):

A deficiência mental é encarada pelo corpo social, através de uma visão qua-
litativa e não quantitativa, não apenas como se faltasse um coeficiente ideal 
de inteligência, como aos outros deficientes faltam os sentidos da visão ou 
da audição, ou até mesmo um membro ou a impossibilidade de usá-lo, mas 
como se lhe faltasse a própria essência da humanidade -  a racionalidade.  
Justificam-se, assim, a discriminação, a segregação, a exclusão do conjunto 
da sociedade, a legitimidade do controle exercido por um sujeito racional e a 
eterna recorrência à tutela e à caridade pública. (LINO DE PAULA, 1994, p. 5)  

Estudantes com deficiência intelectual apresentam um atraso no desenvolvi-

mento cognitivo, frente e essa afirmação, já são vistos, como estudantes incapazes 

de aprender, devido a esse pré-conceito criado historicamente e reafirmado por es-

tudiosos que explanam sobre o assunto e fazem questão de criar meios de colocar 

somente no estudante, na deficiência a causa dele não chegar a aprendizagem de 

fato, ou seja, focam nas características individuais do indivíduo, esquecendo de res-



44

saltar a importância das interações sociais. 

Para Machado (2006), definir se um estudante tem deficiência intelectual, pau-

tando somente em concepções que não levam em consideração outros aspectos, 

como as interações sociais, não podem ser considerados como definição para os 

dias atuais, pois, novas pesquisas e estudos que comprovam o contrário, já foram 

realizadas e publicadas.

Machado (2006, p. 142) aponta ainda: “A partir do momento em que ingressa-

mos na cultura, nossa relação com o mundo passa a ser medida pelos valores pelas 

verdades nela veiculadas. [...] interagimos com ela.” Logo, “[...] o homem é produto e 

produtor na construção destas circunstâncias.”

Portanto, o desenvolvimento cognitivo de qualquer pessoa, está intrinsicamen-

te relacionado à interação com o meio social e estimulação que ela recebe ao longo 

na vida, seja no âmbito familiar ou social e escolar. E a falta da estimulação significa-

tiva, pode comprometer o desenvolvimento do estudante. 

A autora ressalta também que “o desenvolvimento não pode ser interpretado 

fora da cultura e, portanto, de diferentes possíveis mediações afetivas, educacionais 

e socioculturais que o tornam possível.” (MACHADO, 2006, p. 143)

Infelizmente, ainda se pratica a avaliação das capacidades intelectuais de um 

estudante, através do “[...] desenvolvimento já efetivado, ou seja, em categorias in-

trapsicológicas, ignorando as funções que estão em processo de maturação.” (MA-

CHADO, 2006. p. 143).

É imprescindível pontificar que “[...] enquanto o sujeito não tem acesso ao 

universo dos signos e aos processos de significação, ele não desenvolve formas 

superiores de pensamento. “(MACHADO, 2006, p. 144) 

Conclui-se que o “não-desenvolvimento tem muito mais a ver com a escassez 

ou mesmo ausência de oportunidades de mediação semiótica do que com a lesão, 

com a alteração cromossômica ou com qualquer outra condição[...]” (MACHADO, 

2006, p. 144)

Sendo assim, a deficiência intelectual, vista de outro ângulo, pode ser entendi-

da como “uma decorrência mais das condições concretas de vida, das relações que 

se estabelecem entre as pessoas, do que das características pessoais próprias de 

quem tem alguma limitação orgânica.” (GARCIA, 1999 apud MACHADO, 2006, p. 
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145)

ALGUNS APONTAMENTOS QUANTO AO ENSINO AO ESTUDANTE COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Ensinar não é tarefa fácil, e requer do profissional educacional aptidões 

como: conhecimento de como o processo de ensino e aprendizagem ocorre na prá-

tica; meios/recursos de ensino diferenciados, planejamento e competência para dis-

cernir e atender as particularidades dos estudantes.

Ao docente resta um grande desafio, haja vista, a insegurança que muitos sen-

tem quando, veem na sala de aula um estudante com deficiência, compete acrescen-

tar, que uma grande porcentagem dos docentes que lecionam, não estão preparados 

para lidar com a inclusão, entretanto, o estudante com deficiência, com necessidades 

educacionais já fazem parte da escola comum, logo, cabe aos profissionais enfrentar 

os desafios e buscar maneiras de ultrapassá-los, visando alcançar a inclusão escolar.

O ensino aos estudantes em geral, deve ser pautado em práticas educacionais 

efetivas e se necessário adaptadas, de acordo com a necessidade de cada estudan-

te. Quanto a isso Vygotsky (1998), citado por Machado (2006) destaca, que:

Um ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado é inefi-
caz do ponto de vista do desenvolvimento geral da criança, não é capaz de 
dirigir o processo de desenvolvimento, mas vai atrás dele. [...] o único bom 
ensino é o que se adianta ao desenvolvimento (VUGOTSKY, 1998, p. 114 
apud MACHADO, 2006, p. 147, grifos do autor).

Quando o estudante for um deficiente intelectual Vygotsky (1991) citado por 

Machado (2006), afirma:

o sistema de ensino baseado somente no concreto – um sistema que elimina 
do ensino tudo aquilo que está associado ao pensamento abstrato –  falha em 
ajudar as crianças retardadas a superarem suas deficiências inatas, além de 
reforçar   essas   deficiências, acostumando   as   crianças   exclusivamente   
ao pensamento   concreto   e   suprimindo, assim, os   rudimentos   de   qual-
quer pensamento abstrato que é essas crianças ainda possam ter.  Precisa-
mente porque as crianças retardadas, quando deixadas a si mesmas, nunca 
atingirão formas bem elaboradas de pensamento abstrato, é que a escola 
deveria fazer todo esforço para empurrá-las nessa direção, para desenvolver 
nelas o que está intrinsecamente faltando no seu próprio desenvolvimento. 
(VIGOTSKI, 1991, p. 100 apud MCHADO, 2006, p. 147)

A compensação também emerge nesse contexto, pois, propicia aos estudan-
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tes, através da interação, a apropriação do conhecimento. Adler, citado por Machado 

(2006, p. 148) foi um dos pesquisadores a serem destacados por Vygotsky, pois, de 

acordo com o autor, “um obstáculo pode se converter em força motriz do desenvolvi-

mento psíquico.”

Logo, é através da compensação “sempre será social, que sujeitos com ca-

racterísticas diferentes da maioria da população podem se desenvolver em uma 

direção diferente daquela traçada pelos prognósticos tradicionais”.

Ensinar, também exige que o docente tenha consciência que cada estudan-

te possui um tempo e uma maneira de assimilar os conteúdos, possuem formas 

e tempos diferenciados de aprendizagem, portanto, cabe ao docente ir em busca 

de conhecimento para trabalhar com ele, e conseguir fazer com que o aprendizado 

aconteça. 

Ter a contribuição dos envolvidos no processo educativo e recursos apropria-

dos, capazes de atender as necessidades do estudante com DI, são essenciais nes-

sa caminhada, acrescentando a adaptação da sala de aula comum, fator relevante 

na transposição de barreiras de aprendizagem.

De acordo com Glat, Pletsch e Fontes (2007), ao explanar sobre o papel da 

escola:

[...] cabe a escola “avaliar e redesenhar sua estrutura, organização, projeto 
político-pedagógico, recursos didáticos, práticas avaliativas, metodologias e 
estratégias de ensino.” (GLAT, PLETSCH e FONTES, 2007, p. 344).

Em conformidade, Dorziat (2007, p. 55) aponta que cabe “[...] a inclusão, por 

seu lado, é uma iniciativa da educação comum e está ligada à modificação da estru-

tura e do funcionamento das escolas, [...].”

Realizar adaptações físicas na estrutura escolar e no corpo docente são es-

senciais para que a escola consiga atingir a inclusão do aluno com DI, ressaltando 

inclusive, as políticas educacionais, o projeto-político pedagógico, o currículo e as 

atitudes do dia a dia de todos os envolvidos na escola e no ensino. (Glat et. al, 2007).

Ao trabalhar com aluno que tem DI, a educação construtivista (Piaget) se des-

taca, pois, de acordo com Mantoan (1996):

[...] considera a interação pessoa/meio e a valorização dos papéis sociais 
como elementos básicos do aproveitamento acadêmico do aprendiz. Por pre-
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conizar um ensino escolar que se adapta as exigências curriculares, às carac-
terísticas e peculiaridades do processo educativo do aprendiz, constitui uma 
opção educacional que se ajusta aos requisitos de uma escolarização inclu-
siva, respeitando a idade cronológica do aluno deficiente, na formação das 
turmas escolares e ajustando-se às peculiaridades de seu desenvolvimento 
intelectual. (MANTOAN, 1996, [ON-LINE])

Criar um cenário e situações que despertem no estudante a vontade de apren-

der se tornam relevantes, pois, desta forma, esse estudante poderá formular novos 

conhecimentos, a partir dos conhecimentos trazidos do meio social e familiar em que 

o estudante está inserido.

Dorziat (2007) faz um relevante apontamento quanto as práticas tradicionais, 

alertando da importância de revê-las:

[...] é preciso estarmos atentos para, em aceitando muitas das práticas exis-
tentes no interior de nossas escolas, que consideram o desenvolvimento hu-
mano como único e universal, ratificamos a ideia de que a diferença está 
relacionada com a incapacidade, o menor, o inferior. (DORZIAT, 2007, 61)

Rever as práticas educativas utilizadas, e se necessário alterá-las para práticas 

que envolvam todos em atividades conexas com o cotidiano do estudante, são rele-

vantes, pois, cada estudante aprende de uma forma e no seu tempo, logo, continuar 

utilizando práticas tradicionais podem continuar contribuindo para que a inclusão 

realmente fique somente no papel, nas políticas e jamais se efetive no âmbito edu-

cacional. 

GAMIFICAÇÃO: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO

Estamos vivendo na era digital, e o avanço das tecnologias tem propiciado os 

estudantes com deficiência meios de adquirir o conhecimento e aos professores, 

novas práticas educativas. A Gamificação, é a mais nova tendência em educação, 

que propõe o ensino/aprendizado através de inserção “game em atividades de ‘non 

game’” (QUINAUD, 2017, p. 215).

Mas afinal o que é a gamificação? E como ela pode ser utilizada na educa-

ção? A gamificação pode ser entendida e utilizada, de acordo com Botelho e Oliveira 

(2017) como:   
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Gamificação é a utilização de mecânicas e dinâmicas   de jogos para engajar 
pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e 
comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos. No âmbito escolar 
ela surge para “propõe resolver o desinteresse dos estudantes no estudo, que 
é um dos maiores responsáveis pela evasão escolar. O uso destas tecnolo-
gias de games para o ensino serve também para aprimorar habilidades como 
persistência, assumir riscos, atenção aos detalhes, criatividade na solução de 
problemas, habilidades, essas que preferencialmente devem ser demonstra-
das na escola pelos estudantes.   (BOTELHO & OLIVEIRA, 2017, [on-line])

A gamificação, é essencial ao processo educativo, por fazer com que as aulas 

fiquem mais atrativas aos estudantes, fazendo com o dinamismo e a produção acon-

teça de forma criativa e interessante para os estudantes, inclusive os estudantes com 

deficiência intelectual, pois:

[...] ela pode gerar aos alunos, um desenvolvimento cognitivo e de suas habi-
lidades especificas, em um ambiente diferenciado, devido   ao   fato   do   seu   
uso   ser   capaz   de   trabalhar   as   dificuldades   e potencialidades de cada 
aluno de forma segmentada. (BOTELHO & OLIVEIRA, 2017, [ON-LINE])

Além de contribuir para a efetivação da inclusão, devido a uma das exigências 

dos jogos, que é trabalhar em equipe, a gamificação também propicia o engajamento 

das pessoas, na busca por resoluções de problemas, melhorando o aprendizado. 

Utilizar essa metodologia de ensino em sala de aula tem o objetivo de ressignificar a 

metodologia de ensino e tornar as aulas mais interessantes para os estudantes.

Dentre os benefícios da gamificação no ambiente escolar, Botelho e Oliveira 

(2017) destacam: 

[...] maior obtenção e retenção do conteúdo pelos estudantes, troca de co-
nhecimento, diversão, desafios, aventura e desenvolvimento de habilidades 
e competências que podem ser úteis na vida adulta, com isso poderá con-
seguir-se um menor número de reprovação e evasão escolar. (BOTELHO & 
OLIVEIRA, 2017, [on-line])

Com a gamificação, há transmissão de conhecimento e divertimento em um 

mesmo caminho. Com isso, sua utilização vem crescendo muito no ambiente escolar, 

dentre os aparelhos mais utilizados para esse fim, estão os smartphones, tablets e 

computadores.

Na inclusão de estudantes, alguns “[...] audiobooks e softwares de acessibili-

dade, como o DosVOx, VirtualVision e o Liane TTs, garantindo assim que os alunos 

consigam adquirir novos conhecimentos.” (BOTELHO & OLIVEIRA, 2017, [on-line])



48 49

Colpani (2015, p. 49) criou um aplicativo chamado AR+G (Augmented Reality 

and Gamification) Atividades Educacionais, para ser utilizado com estudantes que 

tem deficiência intelectual, sendo seu objetivo principal “servir como uma ferramenta 

de auxílio ao professor para explorar diversos conceitos, enquanto estratégia peda-

gógica, além de proporcionar a o aluno com deficiência intelectual, a prática de tra-

balhar diversas habilidades.” 

Portanto, a gamificação no contexto escolar só traz benefícios ao docente e 

ao discente, pois, os estudantes estão cansados de aulas carregadas de tradicio-

nalismo, de serem visto como depósitos de conhecimento, e de docentes cheios de 

concepções tradicionais e totalmente fora do atual contexto educacional brasileiro.

CONCLUSÃO

A primeira luta no âmbito educacional foi a favor da efetivação da Educação 

Especial, garantida e normatizada por Lei, que rege e preconiza os direitos dos es-

tudantes com deficiência de serem matriculados em escolas comuns. Em seguida 

a luta continuou, através da Educação Inclusiva para que os estudantes tivessem 

acesso e permanência à rede de ensino comum. 

Entretanto, as garantias dos direitos não estão efetivadas nas escolas comuns, 

a educação inclusiva em sua amplitude está longe de ser a idealizada e desejada 

pelos professores, não basta ter os estudantes dentro do ambiente escolar, é neces-

sário que outras medidas sejam adotadas.

A iniciar pelas mudanças estruturais que as escolas precisam fazer, para recep-

cionar os estudantes com deficiência, sendo elas desde mudanças na estrutura física 

até a aquisição de recursos tecnológicos capazes de deixar o ensino mais atrativo 

aos estudantes.

As práticas educativas realizadas pelos professores é outro ponto a ser revis-

to práticas educacionais tradicionais já não satisfazem os anseios dos estudantes 

atuais, que estão cada vez mais submersos no mundo tecnológico. 

É relevante analisar que o professor para ser um bom profissional, era 

necessário conhecer e dominar o conteúdo a ser explanado, investigar a realidade 

vivenciada pelo estudante, possui o básico conhecimento sobre psicologia, e estar 

a par do Projeto Político Pedagógico – PPP da escola.
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Porém, os estudantes de hoje, exigem muito mais dos profissionais em educa-

ção, não se pode mais abster-se somente ao descrito anteriormente, necessita que 

tenha metodologias diferenciadas, utilização de recursos mediáticos apropriados, 

precisa despertar no estudante a vontade pelo aprendizado, ser um agente ativo e 

passivo no processo educativo, dando oportunidade ao estudante de participar ati-

vamente do processo de ensino-aprendizagem, enfim ser um profissional conectado 

com o mundo virtual e real vivenciado pelo estudante de sua sala de aula.

Cansados de práticas educativas tradicionais, os estudantes estão ficando de-

sinteressados em ir às escolas e participar ativamente do processo educativo, pois, 

quando chegam à escola, encontram uma realidade que nada condiz com seu coti-

diano, longe de tudo que vivencia fora da escola.

Nesse sentido a gamificação vem para auxiliar os profissionais educacionais na 

tarefa de ensino-aprendizagem, proporcionando aos estudantes uma aprendizagem 

atrativa, e fazendo com que o aprendizado ocorra de fato. 
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INTRODUÇÃO

Atualmente, as escolas comuns da rede regular de ensino têm recebido muitos 

estudantes com Transtornos Globais do Desenvolvimento e acabam se deparando 

com o seguinte questionamento: o que fazer? Como fazer? Nota-se que no contexto 

escolar, assuntos como este têm levantado discussões e ao mesmo tempo, causado 

preocupações em educadores. Desta forma, cabe refletir acerca do papel que as 

políticas educacionais de inclusão têm assumido nesse processo, tanto em relação 

ao respaldo disponibilizado aos estudantes com TGD, quanto a orientação e capaci-

tação que os profissionais da educação têm recebido para essa demanda.

O termo “inclusão” tem sido constantemente debatido sob analogias de diver-

sas correntes teóricas, levantando-se ao seguinte questionamento: qual o real sig-

nificado da palavra “inclusão” na perspectiva das Políticas Educacionais no Brasil, 

uma vez que, o direito à educação para todos parte de legislações específicas que 

contemplam pessoas com necessidades educativas especiais? Nesse sentido, de-

vemos considerar que dentro das Políticas Públicas, a Educação Especial como uma 

modalidade de ensino, apresenta um paradigma de inclusão na defesa da superação 

das diferenças. Entretanto, como acontece o atendimento especializado desse públi-

co na rede regular de ensino e suas práticas inclusivas, trata-se de práticas e ações 

que precisam ser confrontadas. 

Ao analisar o histórico das políticas educacionais voltadas às deficiências, po-

demos observar que a primeira legislação que contempla o atendimento NEE foi 

sancionada em 1961 com a Lei 4.024, determinando no âmbito educacional, o direito 

aos excepcionais. A partir daí são trazidas situações e instruções para o atendimento 

com esse público NEE dentro do sistema geral de ensino. Após uma década, a lei 

5.692/71 define um tratamento especial – Tornando-se então, a pioneira em definir o 

público que necessita do tratamento especial como pessoas com deficiências físicas 

e mentais e atraso considerável, incluindo a essa categoria os chamados Superdo-

tados, hoje com a terminologia Altas Habilidades. A Constituição Federal de 1988, a 

lei maior do Brasil, promulgada no Art. 205, “a educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família...” (C.F. 1988). O ECA com a lei 8.069/90 visa um cuidado dife-

renciado com os estudantes ao amparar as crianças e o adolescente. 
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A Declaração Mundial de Educação para Todos Jomtien, criada por meio de 

uma Conferência Internacional em 1990, na Tailândia, influencia o Brasil na formula-

ção das políticas públicas para educação inclusiva com o Plano de Ação para Satis-

fazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Decorrente dessa Declaração, em 

1993, houve o debate para aprovação do Plano Decenal de Educação para Todos, 

estipulando que entre 1993 e 2003 esse plano fosse ajustado ao que determina a 

Constituição Federal de 1988. A Declaração de Salamanca, por meio de uma Con-

ferência Mundial ocorrida na Espanha em 1994, trata de uma nova reformulação 

nas políticas educacionais com vistas na inclusão social. A Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) nº 9.394/96 garante o atendimento adequado às pessoas com deficiência.  O 

Decreto 3.298 regulamenta a Lei nº 7.853/89 ao dispor sobre a Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e enfatiza a atuação da educação 

especial no ensino regular. Em 2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Es-

pecial na Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001) decide que todos os 

alunos devem ser matriculados nos sistemas regular de ensino, com o atendimento 

aos educandos com necessidades educacionais especiais. 

A Resolução CNE/CP nº 1/2002 determina a Formação de Professores da Edu-

cação Básica pela Diretrizes Curriculares Nacionais.  Em 2007 o Decreto nº 6.094/07 

estabelece as diretrizes do Compromisso de Todos pela Educação com a garantia do 

acesso e permanência no atendimento de pessoas com NEE nas escolas públicas. 

Em 2008 ocorre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educa-

ção Inclusiva, e no mesmo ano, o Decreto nº 6.571 assegura o atendimento educa-

cional especializado no sistema regular de ensino. Em 2009 a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece que o sistema de educação inclusi-

va seja assegurado em todos os níveis de ensino, incluindo as pessoas com deficiên-

cia, visando um ensino de qualidade e gratuito igualmente com as demais pessoas, 

ainda no mesmo ano, ocorre a Resolução nº 4 CNE/CEB ao instituir diretrizes para o 

atendimento educacional especializado na Educação Básica, com o atendimento no 

contra turno, na sala de recursos multifuncionais. 

Em 2011 com o Plano Nacional de Educação (CNE), coloca em discussão a 

Universalização do atendimento escolar na rede regular aos estudantes com defi-

ciência na faixa etária dos 4 aos 17 anos, incluindo os com Transtornos Globais do 
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Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação, dentre outras questões refe-

rente à melhoria da qualidade de ensino ao público com deficiência. Em 2012 a Lei 

nº 12.764 visa instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. A Lei nº 12.796/2013 garante em seu Artigo 4, inciso 

III: “atendimento educacional gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos 

os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRA-

SIL, 2013:1).

Acerca dos Transtornos Globais do Desenvolvimento com ênfase no TEA, se 

considerarmos as pesquisas baseadas nos dados da Organização Mundial das Na-

ções Unidas (ONU), em âmbito mundial, 70 milhões de pessoas são acometidas 

pelo Transtorno do Espectro Autista com prejuízos na comunicação, socialização, 

interação social e do comportamento, e que se manifesta em cada indivíduo de uma 

maneira e graus diferentes. Apesar das evidências de várias pesquisas realizadas no 

mundo todo para encontrar as causas, diagnósticos e tratamentos adequados, vale 

ressaltar também a necessidade no desenvolvimento de estudos voltados para as 

questões educacionais desse sujeito, pois, será no contexto escolar que o mesmo irá 

encontrar a oportunidade em vivenciar novas experiências, se socializar e aprender 

a conviver em grupo, portanto, promover a inclusão e integração desses indivíduos, 

depende principalmente de políticas educacionais efetivas.

A trajetória acerca dos processos de atendimento à pessoa com deficiência e os 

processos de inclusão no Brasil, possibilitou que esse público fosse de fato notado na 

perspectiva educacional. De acordo com Vasques & Baptista (2006), os Transtornos 

Globais do Desenvolvimento só eram discutidos nas áreas da saúde ou em outras 

áreas que não fosse ao viés educacional e sua escolarização. Esse assunto somen-

te passou a ser tratado após todos esses movimentos em prol da inclusão por parte 

das políticas educacionais no Brasil de pessoas com deficiência no ensino regular e, 

portanto, o número de matrículas nas redes de ensino regular desses sujeitos subiu 

consideravelmente. 

Alguns dados importantes informam os avanços no processo de inclusão no 

Brasil como o Censo Escolar da Educação Básica de 2016, onde aponta que atual-

mente estão matriculados nas escolas de classe comum, cerca de 57,8% de es-
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tudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e/ou Altas Ha-

bilidades, ou seja, quase 27% a mais com relação à 2008. A partir desses dados, 

coloca-se em questão, não somente os processos de inclusão e escolarização, mas 

a qualidade com que tem sido oferecido esse ensino. Para Amiralian (2005) a inclu-

são não contempla somente as pessoas com deficiência, mas abrange outros públi-

cos nas diversas esferas sociais, todavia, conforme Glat apud Beloto & Neres (2015, 

p.33) “[...] o movimento de inclusão do aluno com necessidades especiais, deve ser 

percebido como ‘um elemento integrante e integrador presente no cotidiano de todas 

as escolas”.

 Desta forma, incluir no sentido de colocar todos juntos para aprenderem por 

igual no cumprimento do “ensinar tudo a todos”, não garante a oportunidade de ensi-

no a todos de fato, configurando-se inclusive num ato injusto, pois, o processo de in-

clusão vai mais além do que apenas colocar todos os alunos numa mesma sala, para 

tanto, é preciso que haja estratégias de ensino de forma que atenda as dificuldades 

de cada sujeito em sua singularidade como afirma Moraes (2017):

Notadamente, cada deficiência tem características e necessidades que lhe 
são próprias e os indivíduos com o mesmo tipo de deficiência possuem singu-
laridades. Tal diversidade ressalta a importância da pedagogia centralizada o 
aluno AEE, contemplando suas necessidades específicas. (MORAES, 2017, 
p. 6)

Ou seja, o desenvolvimento de estratégias considerando a singularidade e es-

pecificidade de cada estudante torna-se primordial, primando pelo envolvimento e 

participação de todos os agentes que fazem parte da vida desse sujeito, permitindo 

melhores condições que envolvam desde a estrutura física da escola até um planeja-

mento pedagógico que contemple ações voltadas para as dificuldades apresentadas 

pelo estudante (PADILHA, 2004). 

Com relação ao atendimento e assistência na rede regular de ensino requer 

muita atenção, considerando o processo de adaptação e comprometimentos pecu-

liares do transtorno. Alguns autores e estudiosos definem os Transtornos Globais do 

Desenvolvimento como: Distúrbios que se manifestam nos primeiros anos de vida 

e que causam prejuízos nas interações sociais recíprocas, perda das habilidades 

sociais (comunicação, imaginação e comportamento) assim como a existência de in-

teresses repetitivos e restritos (VALENTE; VALERIO, 2004). Semelhantemente Silva, 
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Gaiato & Reveles (2012) define que as características mais comuns entre eles estão 

na necessidade em estabelecer uma rotina, manter o interesse em coisas restritas 

e limitadas bem como comportamentos repetitivos. Com relação aos sintomas, se 

manifestam de forma grave e acompanhada por toda a vida e, sem que se saiba a 

causa, acomete mais meninos do que meninas. 

E de acordo com Gauderer (1993) Os sintomas apresentados são verificados 

na anamnese, exame ou entrevista. Ainda segundo Cunha (2009), 25% dos sujeitos 

com TGD apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem. Trata-se de um défi-

cit que pode estar associado à falta de simbolização e a não representação do objeto 

ausente. Ainda, tais transtornos, podem estar ligados ao funcionamento da Função 

Executiva. As funções executivas foram definidas por Fuster (1997) como: “Um con-

junto de funções responsáveis por iniciar e desenvolver uma atividade com objetivo 

final determinado”. 

Conforme Robins citado por Conseza (2001) trata-se uma integração de habi-

lidades responsável pelo direcionamento de comportamentos e a capacidade de re-

solução de problemas imediatos. Rakic (1987) ainda explica que as funções pré-fron-

tais estão ligadas ao fator cognitivo e socioemocional. São funções caracterizadas 

por planejamentos da fala, atos motores, movimentos do corpo, controle do humor, 

dos impulsos, das situações que envolvam as relações com o ambiente e das demais 

funções da vida, possibilitando assim, a intencionalidade e organização de conduta, 

apego a rotinas e rituais.

Historicamente, há um ponto relevante a ser destacado e está no fato de que 

o Autismo foi por muito tempo, distinguido da Síndrome de Asperger. Rivière (1997) 

afirma que desde quando Kanner em 1943 definiu o autismo, houve muitos enig-

mas com relação ao conceito de autismo e às causas, bem como as explicações e 

soluções para o problema. O DSM-IV diferencia o Transtorno do Espectro Autista, 

definido por Kanner, da Síndrome de Asperger, devido ao maior comprometimento 

no atraso mental. Atualmente, com a quinta edição do Manual Diagnóstico da Asso-

ciação Americana de Psiquiatria (DSM-5) lançado em maio de 2013, os Transtornos 

Globais do Desenvolvimento passaram a ter uma mesma nomenclatura denominada 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive a Síndrome de Asperger passa a 

ser considerada um grau leve do autismo. Portanto, o diagnóstico é feito através de 
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observação direta do comportamento, entrevista com os pais ou responsáveis, res-

peitando, porém, os critérios de diagnósticos do Transtorno de Espectro do Autismo 

segundo o DSM - 5 (APA, 2014), e que atualmente são divididos três em graus: leve, 

moderada e grave.  

Os atuais estudos vêm de correntes históricas referente à classificação do au-

tismo passando por diversos teóricos como: De acordo com Bender apud Stelzer 

(2010), Eugen Bleuler (1857-1939) em 1911 caracterizou o autismo como um distúr-

bio ligado à consciência, ou seja, quando há uma ausência parcial ou absoluta da 

realidade. O psiquiatra austríaco Léo Kanner (1943), que distinguiu o autismo de ou-

tras psicoses graves na infância, pois além da dificuldade no relacionamento afetivo, 

ainda apresentavam comportamentos repetitivos de sons e movimentos. (KANNER, 

1943, p. 247-248). Para Stones apud Stelzer (2010) Lauretta Bender (1947), afirmou 

que os sintomas não eram decorrentes do ambiente, mas da constituição do indiví-

duo. Margareth Mahler (1989) trouxe sua contribuição na década de 50 ao designar 

o termo “autismo” como parte da psicose infantil especificamente simbiótica, pois 

atribuiu a causa da doença no relacionamento mãe-filho. 

Em 1978 Michael Rutter, observou quatro características principais existentes 

no autismo: falta de interesse social, incapacidade de elaboração de linguagem res-

ponsiva, presença de conduta motora em brinquedos antes dos trinta meses. De 

acordo com Rutter apud Fernandes (1986) o autismo está ligado a anormalidades no 

desenvolvimento do cérebro, interferindo significativamente no funcionamento cogni-

tivo. Essa última junto à outras correntes teóricas, contribuiu para que fosse definido 

tal transtorno no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM III 

em 1980. Portanto, a definição do transtorno está centrada em três áreas principais: 

social, comportamental e da comunicação.

Atualmente, sobre as definições dos Transtornos Globais do Desenvolvimen-

to, a Associação Americana de Psicologia (2003), define o Autismo como transtorno 

global do desenvolvimento (TGD). As classificações de diagnósticos mais comuns do 

autismo são: a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de 

Saúde (CID-10), o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais da Aca-

demia Americana de Psiquiatria (DSM-V) versão atual e o Checklist de Autismo em 

Bebês, desenvolvimento por Baron-Cohen, Allen e Gilberg (CHAT) no qual investiga 
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a detecção do autismo antes dos 18 meses no Reino Unido. 

Na Classificação Internacional de Doenças (1991) O CID-10 (2007) os Trans-

tornos Globais do Desenvolvimento está descrito como Autismo infantil com classi-

ficação F84.0 “Grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e modalidades de comunicação e por um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Estas anomalias qualitati-

vas constituem uma característica global do funcionamento, em todas as ocasiões.” 

Ainda dentre os TGDs destaca-se a Síndrome de Asperger, classificado como F84.5 

– Caracteriza-se por uma alteração nas interações sociais recíprocas semelhantes 

ao autismo, apresentando interesses restritos, estereotipado e repetitivo, diferencian-

do-se do autismo pelo fato de não acompanhar retardo ou deficiência de linguagem 

ou do desenvolvimento cognitivo. O transtorno acompanha episódios psicóticos no 

início da idade adulta. 

A Síndrome de Rett, classificada no CID-10 como F84.2 que se manifesta uni-

camente em meninas com o desenvolvimento inicial aparentemente normal, mas 

que com o passar do tempo apresenta perda da linguagem, da marcha e do uso 

das mãos, retardo do desenvolvimento craniano que ocorre normalmente entre 7 e 

24 meses. O transtorno geralmente leva a um retardo mental grave. O Transtorno 

Desintegrativo da infância (TID), classificado como F84.3, trata-se de uma perda de 

habilidades adquiridas, perda de interesse com relação ao ambiente, condutas mo-

toras estereotipadas, repetitivas, maneirismos, sofrendo modificações na interação 

social e da comunicação, considerando ainda os TGDs não identificados, que são 

classificados pelo F84.9.

A partir de todos esses conceitos sobre o transtorno, cabe aqui, a necessidade 

em compreender quais as dificuldades enfrentadas por crianças com TGD com foco 

no Transtorno do Espectro Autista – TEA, no ambiente escolar, quais os desafios 

encontrados pelos profissionais da educação, e quais as intervenções pedagógicas 

podem e devem contribuir significativamente para a inclusão, interação e aprendiza-

gem dos mesmos.

A inclusão escolar propicia à criança com TGD a oportunidade de vivenciar 

alternâncias entre aquilo que acontece todos os dias da mesma forma e aquilo que 

acontece de forma diferente, pois, a escola é uma fonte de aprendizados advindos 
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da experiência sistemática com as situações sociais (CYPEL, 2006). Portanto, para 

qualquer criança, constituem fonte do desenvolvimento, como por exemplo os estí-

mulos sensoriais e afetivos provenientes da relação com o meio ambiente e a suces-

são de vivências cognitivo-emocionais nas relações afetivas e sociais, ligadas aos 

ajustes com o ambiente. Portanto, o processo de adaptação no ambiente escolar 

pode se configurar num desafio tanto para o sujeito com o transtorno quanto para o 

professor, pois a inflexibilidade principalmente com relação a mudança de rotina traz 

grandes resistências por parte dessas crianças por ser a escola, naquele momento, 

uma experiência desconhecida. Suas reações podem ser adversas, contraditórias 

ao ambiente, comportando-se com choro intenso, movimentos corporais repetitivos, 

apego a determinados locais fixos na escola, recusando-se a se deslocar quando 

solicitado, inflexibilidade e até mesmo agressividade.

Apropriar-se de estratégias para ajudar no desenvolvimento desse sujeito no 

ambiente escolar torna-se imprescindível, valorizando o respeito a suas limitações, 

seu processo gradativo de adaptação, pois o intuito é incluir e integrar, bem como es-

timular a autonomia e conquistar a confiança desse sujeito. Aliada às estratégias, as 

adaptações do conteúdo são de extrema importância para o bom desempenho e que 

ao trabalhar a proposta inclusiva, permitirá a alternância da vivência da rotina ou não 

do autista, tornando-se para ele indispensável no acúmulo de experiências, e para 

que no ambiente social se torne menos imprevisível (BELISÁRIO JÚNIOR, 2010). 

Nessa perspectiva, de acordo com Cypel (2006) a escola não deve ser ape-

nas um espaço de socialização e convivência, mas também de ricas aprendizagens. 

Desta forma, a escola assume seu papel de mediadora e torna-se capaz de ampliar 

e superar as condições iniciais da criança com TDG através do desenvolvimento de 

estímulos sensoriais e afetivos, pois, o cérebro não só é capaz de produzir novos 

neurônios, mas também de responder à estimulação do meio ambiente, como um 

aprendizado que tem a ver com modificações ligadas à experiência, ou seja, modifi-

cações que são a expressão da plasticidade. Essa relação experiência/estimulação 

constitui o principal pilar sobre o qual a reabilitação se insere, e dessa forma procura 

proporcionar excelentes exemplos de plasticidade cerebral, desde que as janelas de 

oportunidades sejam bem aproveitadas (ROTTA, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo deste estudo foi investigar como acontece a inclusão na 

perspectiva das políticas educacionais inclusivas de estudantes com Transtornos 

Globais do Desenvolvimento com ênfase no TEA, e quais as intervenções pedagógi-

cas devem ser desenvolvidas com essas crianças considerando suas manifestações 

na socialização, comunicação e comportamento. Desta forma, deve-se reconhecer a 

necessidade de redefinir e estabelecer novas práticas pedagógicas, investimento por 

parte das políticas educacionais na formação continuada dos professores da rede 

regular de ensino para receber esse público. 

Desenvolver um trabalho colaborativo, na reestruturação, e/ou desconstrução 

da ideia de uma escola e uma sala de aula com estudantes enfileirados e considera-

dos “normais” com vistas num ambiente de escolarização voltadas para as práticas 

lúdicas e a permissividade de experiências vivenciadas e metodologias que valorize 

a diversidade e os diferentes saberes, respeitando o tempo de aprendizagem de 

cada indivíduo considerando sua singularidade, e dificuldade, como afirma Paulo 

Freire (1987: p. 68): “Não há saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes” 

e acima de tudo, é necessário que os professores estejam abertos às mudanças exi-

gidas pela proposta inclusiva, de forma que reflitam e repensem suas concepções e 

práticas permitindo-se agregar novos conhecimentos e novas metodologias. 

 Acerca da inclusão de crianças com Transtornos Globais do Desenvolvimento, 

ressalta-se à priori seus direitos à educação amparados por lei, portanto, a escola 

em suas possibilidades, precisa identificar e corresponder às diversas necessidades 

existentes, observando e acompanhando os estilos de aprendizagem e ritmos dife-

rentes de cada um (...) Dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades 

educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra que possam precisar, 

para que lhes assegure uma educação efetiva (...) (UNESCO, 1994).

 Resta refletir se esses direitos têm sido cumpridos de fato, pois na concepção 

de Bueno (2008) acerca do processo de inclusão escolar no âmbito das políticas 

educacionais, tem sido concebida como uma ideologia tanto no contexto político e 

educacional quanto em pesquisas científicas por ser muitas vezes mal interpretada 

caindo, portanto, no senso comum. Ainda de acordo com o autor, muito embora o 
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conceito de inclusão escolar no Brasil tenha se iniciado a partir da Declaração de Sa-

lamanca, ela já existia antes, porém, concebida apenas como integração de alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

O mesmo sugere ainda que, por não haver a inclusão de fato, os alunos defi-

cientes terminam por serem afetados frente aos serviços precários oferecidos pelo 

ensino regular constituindo-se essa reflexão como a primeira heresia apontada pelo 

autor. Nesse sentido, caso as políticas educacionais continuem se preocupando com 

a “inclusão” desse público alvo na rede regular de ensino sem que de fato haja su-

porte que recebe esse estudante de forma apropriada, acabará se tornando como 

Bueno (2008) sugere, uma ideologia, pois não basta apenas incluir esse sujeito no 

sentido de inseri-lo na escola, mas buscar condições apropriadas para que garantir 

sua permanência e aprendizagem em seu processo de escolarização.

O desenvolvimento de pesquisas e estudos acerca dos processos de inclu-

são e escolarização de estudantes com deficiência no Brasil torna-se cada vez mais 

necessário, pois se as Políticas Públicas Educacionais avançaram, ainda não foi o 

suficiente para promover o bem-estar desses estudantes no interior das escolas da 

Rede Pública no país. Ainda há uma longa caminhada de um percurso difícil e de 

lutas para garantir a todos, as mesmas oportunidades e direitos iguais, no respeito 

às diferenças. 
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INTRODUÇÃO

Existe uma aparente preocupação em nosso país com a educação como um 

todo, iniciando com Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Isso pode ser 

observado com a organização e a criação de fundos, Fundo de Manutenção e De-

senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/

FUNDEB para promover uma melhora, ou tentativa de qualidade para a Educação. 

Tendo como objetivo de descrever a criança Terena na aldeia Santa Mônica 

Tumuné Kalivono “criança do futuro” em seus diferentes espaços de circulação e so-

cialização, além de questões pessoais e locais, às informações contidas nesse artigo 

possam criar novas estratégias no planejamento das aulas dos professores para que 

promovam a devida interação e diálogo de crianças indígenas e não indígenas sem 

constrangê-las, discriminá-las ou excluí-las.

Esse estudo traz um olhar à essas crianças, entendendo que cabe à escola 

cuidar desses alunos, pois é ela que determina o sucesso ou fracasso escolar das 

crianças, favorecendo sua integração cultural, preservando-a e não deixando que se 

perca de forma que se respeite a cultura do outro. O estudo baseia-se no fato de que 

há uma crescente demanda das populações indígenas na procura de instituição de 

educação infantil, acarretando interculturalidade com a tradição cultural dos povos in-

dígenas gerando uma relação de integração de conviver com o outro (SOUZA, 2010).

Em pesquisas feitas revelam que a população indígena de Campo Grande/MS, 

deslocam-se porque buscam nas cidades alternativas para melhorar a condição de 

vida principalmente no tocante dos laços de parentescos, relações de trabalho e es-

cola (MUSSI, 2006 Apud VIEIRA, FERREIRA & NASCIMENTO 2010, p.4).

A pesquisa terá uma abordagem descritiva sobre criança indígena Terena da 

aldeia Santa Mônica Tumuné Kalivono“criança do futuro” em seus diferentes espa-

ços de circulação e socialização. Na tentativa de delinear esse objetivo apresentado, 

buscou-se fundamento em pesquisas realizadas tais como: Vieira, Carlos Magno 

Naglis; Ferreira, Suelise e Nascimento, Adir Casaro (2010), “A criança indígena ur-

bana e as escolas municipais de Campo Grande /MS”, Nascimento, Adir Casaro; 

Brand, Antônio Jacó & Aguilera Urquiza, Antônio Hilário (2006), “Entender o outro - A 

criança indígena e a questão da Educação infantil”, Nascimento, Adir Casaro; Vieira, 
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Carlos Magno Naglis (2011), “A escola indígena guarani e kaiowá em mato grosso do 

sul: experiência emancipatória de educação indígena”, Vieira, Carlos Magno Naglis 

(2015) “A criança indígena no Espaço Escolar de Campo Grande - MS: Identidade e 

Diferenças”, Venere, e Velanga, Carmem Tereza (2008)“A criança Indígena e a Edu-

cação Infantil: complexas relações entre cultura e a escola na cidade”. 

A população indígena em Campo Grande/MS: contextualizando a Al-
deia Santa Mônica TumunéKalivono “criança do futuro”.

Campo Grande possui aproximadamente 6 mil índios na cidade, segundo da-

dos do IBGE/2010. De acordo com esse quantitativo populacional indígena, a capital 

do estado de Mato Grosso do Sul, é o sétimo município com maior contingente de 

índios vivendo na cidade. Baseando nos estudos de Vieira (2015) é possível verificar 

que os dados apresentados pelo IBGE/2010 são questionados e colocados em dú-

vida pelo Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígena de Campo 

Grande/CMDDI. O Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígena de 

Campo Grande apresenta que a população indígena do município está estimada em 

aproximadamente 12 mil índios. 

Amparado em dados históricos e em outros autores, Vieira (2015) escreve que 

a presença de populações indígenas circulando e vivendo no município de Campo 

Grande é registrada desde 1920. Mas, segundo o autor é a partir do período de 1960, 

que os indígenas se estabelecem com maior intensidade na periferia do município. 

Com base nas conversas realizadas com a comunidade da aldeia Santa Môni-

ca “Tumuné Kalivono” e nos escritos de Vieira (2015), os principais motivos para o 

deslocamento de indígenas para o espaço urbano de Campo Grande ocorreu devido 

a busca pela escolarização, a ausência de trabalho na aldeia, a necessidade de um 

tratamento de saúde e a outros acontecimentos. Em razão desses fatos, a população 

indígena urbana do município encontra-se dividida em 6 (seis) aldeias, consideradas 

“aldeias urbanas”, sendo: a Aldeia indígena Marçal de Souza (localizada na zona 

leste da capital no bairro Tiradentes), Aldeia indígena Água Bonita (localizada na 

zona norte da cidade nas proximidades do bairro Nova Lima), Aldeia indígena Tarsila 

do Amaral (próxima a Aldeia indígena Água Bonita), Aldeia indígena Darcy Ribeiro 

(localizada na parte noroeste do município, proximidade do bairro Jardim Noroeste), 
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Aldeia indígena do Núcleo Industrial (localizada na zona oeste de Campo Grande, 

nas mediações do Núcleo Industrial) e a Aldeia indígena Santa Mônica, “Tumuné 

Kalivono”. Além das comunidades já formadas, existem aqueles que residem em 

bairros afastados do centro da cidade, nas periferias, como os bairros: Tiradentes, 

Guanandi, Itamaracá, Tarumã, Conjunto Aero Rancho, Parque do Laranjal, São Jor-

ge da Lagoa, Jardim Leblon, Jardim Carioca, Talismã e Morada Verde. 

Figura 1 - Localização aldeia Santa Mônica Tumuné Kalivono“Criança do Futuro”
 

FONTE:https://www.google.com.br/maps/place/R.+Marin+-+Bosque+Santa+Monica,+Campo+-
Grande+-+MS,+79106-660/@-20.4595902,-54.7155375,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e-
0db92eb9013:0xf0e707ca9f7f34e2!8m2!3d-20.4595902!4d-54.7133488

Situada na região leste da cidade, no bairro Santa Mônica, nas proximidades 

do Aeroporto Internacional, a aldeia Santa Mônica Tumuné Kalivono “criança do futu-

ro” é uma das últimas comunidades indígenas a se organizar no município de Campo 

Grande/MS. Segundo o cacique da aldeia, Senhor Romualdo Lopes Mamede, vivem 

ali cinquenta e oito famílias indígenas, pertencentes a etnia Terena, oriundas das al-

deias Bananal, Lagoinha, Ipegue e Água Branca, todos do município de Aquidauana 

e Miranda/MS.

Em 2014, mais precisamente em 26 de junho iniciava o primeiro movimento 



68 69

de organização e ocupação da área do Santa Mônica com a migração de Vastir Eloy 

Amado e mais 7 famílias Terena. Essas famílias organizaram um acampamento indí-

gena na região. Atualmente existe no local cinquenta e oito famílias indígenas distri-

buídas em dois hectares de terra. 

Em conversa com alguns moradores da aldeia, foi possível observar por meio 

de algumas conversas que a migração para Campo Grande e a organização do acam-

pamento não foi nada fácil, principalmente pelo fato de deixar a aldeia onde residiam 

para encarar uma nova realidade. Alguns moradores comentaram que a mudança 

para a capital de Mato Grosso do Sul ocorreu devido à falta de emprego nas aldeias, 

pois onde residiam o trabalho era somente a lavoura o que estava prejudicando a 

compra alimentos e a qualidade de vida dos moradores. 

A criança indígena Terena da aldeia Santa Mônica “Tumuné Kalivo-
no” em seu espaço urbano. 

Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo...
Corro o lápis em torno Da mão e me dou uma luva

E se faço chover Com dois riscos Tenho um guarda-chuva...
(Aquarela – Toquinho)

Figura 2 - Criança Terena desenhando o grafismo indígena, traço de sua cultura.
 

FONTE: Acervo pessoal da Autora
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Figura 2: Por meio desse pequeno desenho podemos perceber que mesmo não ten-

do recursos a aula dentro da aldeia acontece, pois para essas crianças o importante 

não está no “ter” e sim no “ser”; são crianças livres e que vivem felizes com o que 

eles têm em sua aldeia.

Figura 3 - Igreja Uniedas e ao mesmo tempo Sala de aula da Língua Terena

 

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=bVex0LLwdro&feature=youtu.be

Figura 3: O pastor Hilário Jorge e o cacique Romualdo Lopes Mamede sonham em 

um dia poder ter um espaço próprio e com conforto para as aulas dessas crianças, 

pois como podemos perceber eles utilizam a igreja como sala de aula para que o pro-

jeto possa acontecer. Na aldeia, o pastor Hilário destaca o nome Tumuné Kalivono 

(Crianças do Futuro), pois as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, doutrina-

dos a preservar sua herança cultural e que essa prática seja repassada de geração 

para geração, garantindo a perpetuação da cultura Terena.
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Figura 4 - Interior da Igreja, onde são ministradas as aulas
 

FONTE: Acervo pessoal da Autora

Figura 4: Quadro dentro da igreja Uniedas, onde são realizadas as aulas de Língua 

Terena.

Todas as atividades que são ensinadas às crianças dentro da aldeia e também na 

escola Estadual José Ferreira Barbosa são elaboradas pela professora Inézia Beli-

zário, que também é terena e formada em letras pela Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS).

A criança cria, recria suas emoções e brincadeiras em qualquer espaço. Para 

ela não existe o mais bonito, o certo ou o errado, ela é inocente Ser criança é poder 

desfrutar da criatividade, da fantasia, do sonho e ter a possibilidade de brincar, can-

tar, dançar, correr, pular, cair e se machucar, seja qual for sua etnia e cultura. É poder 

se alimentar, assistir desenho, ir à escola, aprender coisas novas, fazer amizades, 

brigar e fazer as pazes. Ser criança é fazer birra no supermercado, levar bronca dos 

pais, ser curiosa, rir de doer à barriga.
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Diante dessa gama de possibilidade, compreende-se que é preciso muita ou-

sadia para escrever sobre criança, é preciso se deixar ser criança novamente, ter um 

olhar tímido, porém observador. É assim que as crianças da aldeia indígena Santa 

Mônica Tumuné Kalivono “criança do futuro” nos olham desde o primeiro momento 

em que tentamos nos aproximar delas. Desconfiadas e tímidas ficam ao lado dos 

mais velhos observando e participando atentamente de tudo o que acontece em sua 

volta.

É portanto, nessa sua inserção, a partir do legado dos grupos sociais com 
os quais convive, que a criança vai construindo sua identidade social e pes-
soal. Nesse processo, vai se transformando e mudando o mundo a sua volta 
(SALLES e FARIA, 2015, p.101).

As práticas no desenvolvimento das crianças vêm de seu olhar observador e é 

por meio dos mais velhos que aprendem. As meninas da aldeia indígena Santa Môni-

ca Tumuné Kalivono “criança do futuro” aprendem a fazer as vassouras para varrer 

o quintal de sua casa e os ensinamentos são passados por sua mãe. Todo material 

utilizado por elas na confecção da vassoura é retirado da natureza ou do próprio 

quintal de casa. Na hora de cozinhar estão à disposição, cortando alguns legumes 

ou mexendo em alguns utensílios.

Neste tocante Salles e Faria (2015) escreve que é 

Na medida que a criança interage é construída sua cultura. Considerando es-
sas definições, agrupamos nesse campo as relações das crianças com ela 
mesma, com o próprio corpo, com seus sentimentos e emoções envolvendo o 
auto reconhecimento, a auto estima, a auto confiança e auto organização (p. 
102).

Consoante com a observação acima mencionada, Venere e Velanga (2008), 

nos convida a refletir que diante desse cenário urbano, os povos indígenas não são 

parados no tempo, pois o que entendemos é que a cultura em determinado grupo 

étnico não é fixa. Em outras palavras, ainda com base nos autores apresentados, 

podemos compreender que mesmo diante dessa mudança, mesmo vivendo em es-

paços urbanos, os povos indígenas não abrem mão de sua identidade étnica, sua 

cultura, seu modo de ser e conviver em família tendo, na criança, a base do respeito 

e possibilidade da troca de experiências, já que os seus valores são passados de 

geração em geração.
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De fato, as crianças são ensinadas a não desobedecerem aos mais velhos e a 

ter respeito e pedirem licença sobre determinado agir. Este mesmo comportamento é 

empregado dentro das escolas. De acordo com Vieira (2015) “O respeito pela autori-

dade do professor representa a importância que os povos indígenas dão às pessoas 

com mais idade. É importante mencionar que essa postura que as crianças indígenas 

trazem para dentro da escola é característica da educação tradicional” (p. 197). 

Podemos notar toda diferença de cultura e tradição passada pelos indígenas, 

principalmente quando realizamos comparações com as crianças não indígenas, 

mais especificamente quando são realizadas nos espaço da escola: as crianças fa-

zem bagunça e são desobedientes, ou seja, não respeitam os professores e nem os 

demais membros da escola. 

Nas palavras do vice líder da aldeia, o pastor Hilário Jorge, a importância de 

manter as crianças obedientes é bem evidente: “Não permitimos que as nossas crian-

ças se misturem com outras que já não obedecem seus pais e ficam soltas nas ruas 

falando palavrões; quando querem ensinar isso, e essas coisas aprendem fácil, eu 

mando elas irem embora, não permitimos a perda da nossa cultura, o respeito aos 

mais velhos é fundamental. Podemos perceber que as crianças da aldeia vizinha já 

estão perdendo seu modo de ser indígena, ficam mais tempo na rua e aprendem a 

serem desobedientes... isso porque os pais trabalham o dia todo”.

A educação da criança indígena é de responsabilidade dos pais. Eles transmi-

tem o conhecimento e saberes indígenas, e vão repassando esse saber para todos, 

inclusive o respeito e consideração aos mais velhos, valorizando a carga de conhe-

cimento que estes carregam e reconhecendo sua importância para a tribo, diferente-

mente do que acontece em nossa cultura.

De acordo com Hall (2004), o sujeito pode ser “formado e modificado num diá-

logo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mun-

dos oferecem” (p. 11).

Uma vez por semana as crianças da aldeia indígena Tumuné Kalivono partici-

pam do projeto de aula da Língua Terena. Essas aulas fazem parte de uma extensão 

chamada “Roda de Leitura - Biblioteca Viva”, que é feita em parceria com o colégio 

Estadual José Ferreira Barbosa, situado na Vila Bordon. Esse projeto é organizado 

pelo Centro Estadual de Professores indígenas do Mato Grosso do Sul que se preo-
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cupou com o aumentou do número de matrículas de crianças indígenas na escola e 

respectivamente o alto índice de reprovação e evasão das crianças. Desde 2014 re-

solveram estender o projeto, que é realizado toda segunda-feira, na escola, e terça-

-feira, na comunidade Futuro da Criança, contando com a participação de cinquenta 

crianças.

Figura 5 - Crianças tendo aula da Língua Terena
 

FONTE: Acervo pessoal da Autora 

Figura 5: Crianças indígenas terena tendo aula na aldeia; momento de interação 

entre eles, tendo aula sobre dias da semana em Língua Terena. Nesse dia pude 

presenciar, participar e observar durante toda manhã a rotina de cada criança dentro 

daquele espaço de sala de aula.

As meninas são muito vaidosas vão todas de tranças e cocar na cabeça, tam-

bém utilizam colares e batons; muitos deles já confeccionam seus próprios cocares, 

costumam confeccionar e utilizar na festa do dia do índio, que acontece em abril, e 

comemoram com seus patrícios que vem de outras aldeias terenas de origem, nesse 
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dia, segundo as crianças, eles fazem o dia todo de festa com danças típicas, comidas 

e pinturas corporais utilizando as cores do grafismo terena; o verde que é extraído 

do jenipapo, o vermelho do urucum, o preto do carvão, e o calcário é o branco. Des-

tacaram que só são essas 4 cores, que são extraídas da natureza e que já existem 

pessoas por ai que inventam outras cores em seus grafismos, mas isso foge de sua 

cultura.

As aulas procuram revitalizar a Língua Materna “Terena” e, ao mesmo tempo, 

serve para auxiliar no aprendizado das crianças indígenas. O projeto de extensão 

tem criado possibilidade para escola realizar o diálogo e a interação com as crianças 

não indígenas, que também podem frequentar as aulas, quando ministradas na Es-

cola José Ferreira Barbosa, servindo para resgatar a cultura e valorizá-la ainda mais 

para que não se perca esse legado cultural. Durante o período de aula, são minis-

tradas atividades relacionadas a Saberes Tradicionais Terena, Arte, Cultura e Língua 

Terena.

Sobre esse fato, Venere e Velanga (2008) traz a contribuição no sentido de que 

o olhar sobre essa criança deve ser feito não somente no seu espaço próprio, mas à 

medida que a criança se desenvolve e interage com o meio e com o grupo, sua iden-

tidade, sua autoimagem e sua personalidade são desenvolvidas. Nesse aspecto que 

os professores e gestores da escola Estadual José Ferreira Barbosa preocupam-se 

com as crianças indígenas por verem que as outras crianças as discriminam, margi-

nalizam e inferiorizam. Diante desse cenário escolar, que a direção e a comunidade 

indígena realizam para as crianças não indígena o acesso a cultura Terena nas au-

las, por meio do aprendizado da língua e também da arte. Com isso, acreditam que 

possam diminuir, ou mesmo acabar com o preconceito contra as crianças indígenas 

dentro da escola, promovendo a interação e integração dessa criança com as outras 

não indígenas.

Dessa forma percebo que os gestores e professores tanto da aldeia Santa 

Mônica como da escola Estadual José Ferreira Barbosa, preocupam-se com a imple-

mentação e agem para manter viva a Lei 11.6450/08que alterou a Lei 10.639/2003 

incluindo a história e cultura indígena.

O cacique Romualdo faz questão de destacar isso: “Não gostamos que nossas 

crianças vão a outro lugares, elas saem da aldeia só para ir para a escola e para 
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a Igreja Evangélica Uniedas, que fica dentro da comunidade. Por isso queremos 

uma escola dentro da nossa aldeia para que elas tenham segurança e respeito. Elas 

passam muito perigo atravessando a rodovia para estudar, indo até outro bairro”. O 

Pastor destaca como objetivo principal ter uma escola que atenda as crianças dentro 

da aldeia Santa Mônica. Outrora, a escola imposta aos índios e por eles vivenciada 

como uma ameaça à sua maneira de ser, pensar e fazer, tem agora a sua presença 

reivindicada por esses mesmos índios. Os povos indígenas contemporâneos veem a 

escola, por eles construída, como instrumento para a construção de projetos autôno-

mos de futuro e como uma possibilidade de construção de novos caminhos para se 

relacionarem e se posicionarem perante a sociedade não-indígena, em contato cada 

vez mais estreito (SECAD, 2007, p. 17) 

Porém, como acentua Venere e Velanga (2008) 

o tratamento dado às crianças indígenas de um modo geral é de respeito à 
sua liberdade, valorização da sua vida de criança e das etapas pelas quais ela 
passará o brincar como forma de aprender a viver e conviver e uma percepção 
de trabalho diferente do que nossa sociedade costuma colocar (p. 179). 

Nessa liberdade que dão às crianças é que elas aprendem e interagem entre 

si, ficam sempre por perto dos adultos e participam de todas as conversas e decisões 

tomadas por eles. Tem total liberdade de andar pelo espaço da aldeia e quando che-

ga uma pessoa na aldeia todos da aldeia ficam sabendo pois saem correndo para 

contar, depois ficam observando de longe. 

Percebe-se que apesar das condições precárias ao qual as crianças vivem são 

felizes pelo que elas tem, seja uma bonequinha sem roupa e muito simples, ou um 

caderno e lápis de cor para que brinquem de escolinha.

Segundo Nunes (2002, p.71) que diz que na perspectiva da pedagogia,

a criança aprende experimentando, vivendo o dia-a-dia da aldeia, e acima de 
tudo, acompanhando a vida dos mais velhos, imitando, criando, inventando, 
sendo que o ambiente familiar, composto pelo grupo de parentesco, oferece a 
liberdade e autonomia necessária para esse experimentar e criar infantil (Apud 
NASCIMENTO; BRAND; & AGUILERA; 2006, p.08).

Nesse sentido que as crianças indígenas experimentam, criam e recriam sua 

cultura, adquirem significados para que se construa sua identidade. É nesse simples 

fato de se deixar viver sem maiores anseios e sim viver o dia a dia, coisa que muitas 
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vezes não sabemos fazer, mas podemos aprender com eles a sermos menos ansio-

sos com nossas ações.

A partir desses escritos entende-se que a criança indígena em contexto urbano, 

mais precisamente da aldeia indígena Santa Mônica Tumuné Kalivono “criança do 

futuro” estão:

Sendo construídas e produzidas dentro de contextos culturais diversos e como 
híbridas, mutantes, inacabadas, impuras, líquidas, multirreferenciadas, ambi-
valentes e ressignificadas por meio das relações de poder, sendo muitas vezes 
resultantes de conflitos, tensões e negociações (HALL, 2004; BAUMAN, 2005; 
SILVA, 2000; BHABHA, 1998 apudVieira, 2015, p. 61).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da premissa que a criança é um sujeito social e histórico ela faz parte 

de uma organização familiar que está inserida na sociedade, com sua cultura e é 

marcada profundamente pelo meio social. As crianças da aldeia Tumuné Kalivono, 

“Futuro da criança”, possui características próprias, estabelecendo interação com as 

pessoas próximas de seu convívio social; seu processo de aprendizagem dentro da 

aldeia vem de seus pais e parentes próximos, toda comunidade indígena é respon-

sável em transmitir conhecimento as crianças, tudo que é feito é decidido ali, e tem a 

participação de todos através de reuniões entre as lideranças. 

Fazendo uma análise do que foi observado percebi que as crianças estão pre-

sentes em todo tempo dentro da comunidade, e que o brincar está presente em todos 

os momentos do dia; são crianças livres que sonham e encantam, correm, cai, an-

dam descalças, fazem coisas de crianças e à medida que elas interagem com o meio 

vão desenvolvendo sua identidade e sua cultura.

Por meio das brincadeiras muitas vezes sem significado algum para muitos, 

para elas, são maneiras de se expressarem e explorarem seu meio cultural utilizan-

do de seus conhecimentos e recursos próprios. Percebe-se que são independentes 

nas escolhas de suas brincadeiras. Os meninos brincam de futebol no quintal de sua 

casas ou em alguns terrenos baldios, não ligam para vestimentas, nem calçados; 

jogam bola descalços não se importam se irão se machucar ou não, sentem-se livres 

e correm por toda parte da aldeia. Os garotos mais velhos cuidam dos mais novos, 

e ficam responsáveis por eles enquanto sua mãe faz o serviço da casa. As meninas 

brincam de casinha e também de escola; ficam com folhas desenhando e imitando 
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sua professora de língua Terena, Inézia Belizário.

Conclui-se que, os deslocamentos desses povos é por alternativas de melhores 

condições de vida e escola, buscam melhores condições especialmente para suas 

crianças pois tudo que querem é que seus filhos possam ter melhores condições de 

estudos e não fiquem só na aldeia para que trabalhem na lavoura, querem melhores 

oportunidades para seus filhos.

Procuram manter sua identidade em convívio com o outro através das relações 

de afeto, de viver em comunidade. Tudo na aldeia é dividido entre todos, vivem o dia 

a dia explorando os saberes que são passados pelos mais velhos, como a dança tra-

dicional Terena Siputrena, a fabricação da farinha caseira e a preparação da comida 

típica. Tudo isso é feito em comunidade, reúnem-se, realizam um mutirão e dividem 

a produção, igualmente, entre eles.

Tudo isso nos faz perceber que mesmo vivendo em áreas urbanas, os povos 

indígenas procuram deixar sempre viva e presente a sua cultura, cultivando e revi-

vendo seus costumes e crenças.

Para que revivam sua cultura e conheçam também a cultura de outras etnias 

e costumes, a escola Estadual José Ferreira Barbosa, procura realizar passeios em 

museus e levar todas as crianças para participarem, com autorização dos pais e líde-

res da aldeia. Após a visita ao museu do parque das nações indígenas, os professo-

res utilizam o passeio para enriquecer o aprendizado, pedem que desenhem sobre 

o passeio que fizeram e escrevam o que acharam de interessante. Nós professores, 

sabemos que devemos propiciar ricas experiências para essas crianças, contribuin-

do para as relações e envolvimento com outras culturas; e na oportunidade fazen-

do-as treinar a escrita em forma de produção de texto, pois as crianças tem muita 

dificuldade na língua portuguesa.

Lembrando que o passeio foi proporcionado às crianças indígenas e não indí-

genas, mais uma forma de interação e integração, contribuindo para uma diminuição 

da discriminação da maioria sobre a minoria, e ao mesmo tempo fortalecendo o vín-

culo cultural dos indígenas, fazendo com que sintam-se orgulhosos de sua etnia e 

não vergonha, pois muitos quando vão ficando adolescentes já escondem sua iden-

tidade.
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INTRODUÇÃO

A efetivação da inserção do aluno com deficiência o ensino regular, trata-se de 

um direito fundamental para a dignidade humana e a garantia de usufruir do exercício 

dos direitos humanos, o que em termos de educação se traduz numa igualdade de 

oportunidade. Nesse contexto, González (2003: 58) aponta que:

[...] a inclusão mais do que um juízo de valor é uma forma de melhorar a 
qualidade de vida, onde a educação pode desempenhar um papel primordial 
ao oferecer as mesmas oportunidades e idêntica qualidade dos meios a todos 
(…). Trata-se de dar opções, de lugar, de oferecer recursos e de melhorar a 
oferta educativa em função das necessidades de cada indivíduo, sem permitir 
a exclusão e oferecer como segunda oportunidade a integração escolar 
(GONZÁLEZ 2003, P. 58)

Assim, a escola se prepara de acordo com aluno que ela recebe, com ou sem 

deficiência. Cada aluno deve ser tratado com sua singularidade, tendo seu tempo 

respeitado e suas necessidades educacionais atendidas, é a presença desse aluno 

que impulsiona a transformação dos sistemas de ensino. Nesse caso, pode-se 

compreender que o encaminhamento pedagógico desta criança é extremamente 

importante para seu desenvolvimento acadêmico e o uso da metodologia aplicada, 

a técnica a ser utilizada e até mesmo conhecimentos não provenientes da área 

educacional certamente farão toda a diferença durante esse processo.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDBEN 

-9.394/96:

[...] as crianças deficientes devem ser inseridas nas escolas, preferencialmente 
na rede regular de ensino, desde a Educação Infantil, que corresponde a 
faixa etária 6 anos de idade, muitos desafios são lançados às instituições que 
acolhem essas crianças, sejam creches, pré escolas ou centros de Educação 
Infantil.

Para as crianças com deficiência visual, o processo de educação requer uma 

gama de procedimentos e recursos especializados, a fim de efetivar o crescimento 

global dessas crianças, é necessário que lhes sejam oferecidas muitas oportunidades 

de experiências, e inúmeras habilidades devem ser trabalhadas a fim de compensar 

a falta de visão. A formação especializada de professores, adequação do espaço que 

essa criança vai frequentar e uso de equipamentos e materiais didáticos adequados 

podem auxiliar no processo de aquisição da aprendizagem.
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Nessa linha, Oliveira, Biz, Freire apud Cerqueira e Ferreira (2000, p.452) 

apontam que:

[..] recursos didáticos são todos os recursos físicos, utilizados com maior ou 
menor frequência em todas as disciplinas, áreas de estudo ou atividades, 
sejam quais forem as técnicas ou métodos empregados, visando auxiliar o 
educando a realizar sua aprendizagem mais eficientemente, constituindo-
se num meio para facilitar, incentivar ou possibilitar o processo ensino-
aprendizagem.

 É imprescindível que as crianças deficientes visuais sejam inseridas no ensino 

regular desde a educação infantil, pois, é a partir dela que se forma o adulto de 

amanhã. Todas as habilidades que forem desenvolvidas na educação infantil serão 

preciosas no ensino fundamental, no ensino médio e em toda a vida adulta desse 

indivíduo. 

Tratando-se da Educação Infantil as questões que acompanham sua chegada 

ao Ensino Comum são extremamente latentes, enquanto Educadora é possível 

identificar diversas problemáticas que nos remete a algumas discussões, porém, o 

mais latente e fundamental desta pesquisa é: Como acontece a inclusão bem como a 

importância da Tecnologia Assistiva para esses alunos da Educação Infantil? Assim, 

o presente estudo busca não responder a todas as questões, mas sim promover uma 

reflexão acerca de.  

DESENVOLVIMETO

A Educação Infantil é uma fase de intensas descobertas e extremamente 

fundamental para o desenvolvimento humano. Entre as crianças não há preconceito, 

virtudes como a solidariedade, cooperação, empatia são tão naturais como o caminhar. 

Esse também é um período extremamente propício a novas aprendizagens, essas 

que por sua vez contribuirão para o desenvolvimento de habilidades emocionais, 

cognitivas, sociais e motoras dentre outras. (VYGOTSKY,2003).

É relevante versar que desde o nascimento as crianças convivem com os adultos, 

é com eles que ocorrem os primeiros aprendizados: códigos culturais, maneiras de 

se relacionar. Nesse contexto, pode-se salientar que grande parte das condutas 

humanas são frutos da convivência com seus pares. Diante dessa premissa, temos 
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a família como a primeira sociedade da criança, sua relação principalmente com a 

mãe caracteriza fundamental importância para definir suas relações com os outros.

Diante desse contexto, podemos verificar o quanto as relações já trazidas pela 

criança também se constituem quanto conhecimento, Hermida aponta que:

A partir das interações que estabelece com pessoas próximas, a criança 
constrói o conhecimento. A família, primeiro espaço de convivência do ser 
humano, é um ponto de referência fundamental para a criança pequena, onde 
se aprende e se incorporam valores éticos, onde são vivenciadas experiências 
carregadas de significados afetivos, representações, juízos e expectativas. 
(HERMIDA, 2007, p. 85).

Partindo desse pressuposto, a Educação Infantil torna-se necessária com fins 

de acrescentar os conhecimentos que essa criança recebe da família. Aqui entra 

a escola com a função de propiciar um espaço em que a criança se desenvolva, 

levando em consideração cada fase peculiar de sua vida lhe oferecendo suporte e 

estímulos. Sobre esse aspecto, temos a reflexão de Bujes (2001):

[...] a educação infantil precisa ser muito mais qualificada. Ela deve 
incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, para o gosto, 
para o desenvolvimento da sensibilidade; não podendo deixar de lado o 
desenvolvimento das habilidades sociais, nem o domínio do espaço e do corpo 
e das modalidades expressivas; deve privilegiar o lugar para a curiosidade e o 
desafio. (BUJES 2001, p. 21 apud HERMIDA, 2007, p. 227).

Faz-se necessário depreender que um ambiente promissor ao crescimento na 

Educação Infantil é de suma importância para o desenvolvimento desta criança, o 

professor nesse processo muitas vezes passa a ser visto pelos pequenos com tal 

naturalidade como se fosse um membro da família. Assim, compreende-se que o 

encaminhamento em sala está além do cuidar; o educador discursa sobre metodologias 

e estratégias a fim de trabalhar com jogos e brincadeiras no ensino de seus alunos, 

possibilitando seu desenvolvimento satisfatório e livre. (VYGOTSKY,2003)

Nesse contexto, pode-se identificar que o encaminhamento pedagógico desta 

criança é de suma importância para seu desenvolvimento acadêmico. A metodologia, 

a técnica e até mesmo conhecimentos não provenientes da área educacional 

certamente farão toda a diferença durante esse processo.

A educação infantil é uma fase extremamente importante para o desenvolvimento 
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humano, são adquiridos uma gama de conhecimentos necessárias por toda a vida 

do estudante. A criança com deficiência visual também necessita dessas habilidades 

adquiridas, como não possui a visão os demais sentidos precisam ser desenvolvidos 

a fim de que seja compensado o próprio sistema biológico a se organizar e trabalhar 

em conjunto para promover o desenvolvimento deste indivíduo. (MENDONÇA, 2002)

De acordo com Ventavoile, (2012, p.37):

Deficiência visual é caracterizada por cegueira (visão subnormal) ou visão 
reduzida. A diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, 
profunda (que compõem o grupo de visão subnormal ou baixa visão) e 
ausência total da resposta visual (cegueira).

Nesse sentido, é preciso que os outros campos de conhecimento da criança 

sejam estimulados, uma vez que as aprendizagens acontecem a todo momento 

na infância e o fato de não possuir a visão implica na busca de outras maneiras 

de experimentar o que está ao seu redor. Tendo este discurso em pauta, podemos 

averiguar que diferentes elementos da vida da criança com deficiência visual podem 

interagir para dificultar seu desenvolvimento cognitivo, uma vez que é por meio da 

visão que as crianças desenvolvem-se e aprendem naturalmente, sem que tenham 

que ser ensinadas, unicamente pelo facto de observarem, explorarem e interagirem 

com o mundo que as rodeia.

 É necessário ressaltar que no desenvolvimento sócio-afetivo da criança com 

deficiência visual acontece o fenômeno do apego que a criança apresenta nos 

primeiros anos de vida com os adultos que lhe dispensam cuidados, por vezes o “rosto 

da criança com deficiência visual pode ser relativamente sóbrio e inexpressivo, mas 

suas mãos e corpo movimentam-se bastante e são bem expressivos, é importante 

também atentar-se a esse fato” (VILLELA, 2009, p.67)

    Em relação a formação de conceitos, é importante novamente ressaltar que 

os outros sentidos precisam ser estimulados para gerar memórias nos alunos, assim, 

[...] a visão tem um papel evidentemente integrador, dependerá da apreensão 
de diferentes estímulos, sensações táteis, auditivas, olfativas e visuais, que 
geram informações que, por meio da visão, serão integradas, estabelecendo, 
assim, o conceito propriamente dito. (GRIFING & GERBER,1996, p.94)

    Apesar desse comprometimento, a pessoa com deficiência visual possui 
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possibilidades de desenvolvimento integral tal qual uma pessoa sem quaisquer 

deficiência, assim ela precisa ser compreendida para além daquilo que a torna 

diferente. Portanto, abordagens de ensino diferenciadas devem ser realizadas a fim 

de minimizar esse impacto e contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento 

cognitivo de crianças cegas. Sobre esse aspecto, Mendonça, (2002: 17), considera 

que:

[...] a visão, confere-nos uma imagem integrada do mundo. Sem esta fonte 
de informação os conceitos são construídos de forma parcelar, baseados em 
informações provenientes dos restantes sentidos e em descrições verbais, 
muitas vezes subjetivas e imprecisas, comprometendo o desenvolvimento 
conceptual e linguístico. (MENDONÇA, 2002, p. 17)

De acordo com Vygotsky (1983/1997), a escolarização desempenha um papel 

fundamental na constituição de um indivíduo que vive numa sociedade complexa e 

letrada. Assim, o movimento com seu corpo, o outro e o espaço que o cerca possibilita 

seu desenvolvimento para além da esfera educativa. Portanto, uma estreita relação 

entre o movimento e aprendizagem, o movimento deve ser o principal apoio ou 

substituto da visão para conseguirem o conhecimento do mundo que as rodeia. A 

maneira com o qual se aprende é explorando os outros sentidos e do movimento, 

por isso a necessidade da convivência de pessoas do seu meio (família, amigos, 

professores, colegas…), uma vez que são as pessoas que as ensinarão a movimentar-

se e lhes facilitarão os meios e situação propiciadores do conhecimento e exploração.

Sendo assim, é pela aprendizagem nas relações com o outro que ocorre 

a assimilação dos novos conteúdos propostos e estes por sua vez elevam o 

desenvolvimento de todas as áreas dos indivíduos.

É um processo pelo qual o indivíduo adquire informações habilidades, atitudes, 
valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras 
pessoas. É um processo que se diferencia dos fatores inatos (a capacidade 
de digestão, por exemplo, que já nasce com o indivíduo) e dos processos 
de maturação do organismo, independentes da informação do ambiente. Em 
Vygotski, justamente por sua ênfase nos processos sócio-historicos, a idéia de 
aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. 
O termo que ele utiliza em russo (obuchenie) significa algo como “processo 
de ensino aprendizagem”, incluindo sempre aquele que aprende, aquele que 
ensina e a relação entre essas pessoas. (OLIVEIRA,1995, p.57)

Sem contar no acolhimento desses alunos, atividades prazerosas que 
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despertem, nos mesmos sensações de compreensão e pertencimento do mundo ao 

seu redor, se levarmos em consideração esse pensamento teremos não uma sala 

com um aluno com deficiência e sim uma sala complexa com os mais diversos seres 

humanos, cada um com suas peculiaridades, neste aspecto fica mais fácil realizar 

ações efetivas que busquem a igualdade na aquisição de conhecimento, inclusão 

não significa segregação e sim um novo olhar sobre a realidade de tal forma que 

cada um seja respeitado por aquilo que é e pode tornar a ser e não pelo que carrega 

consigo.

Nesse contexto, fica claro que a escola exerce um papel fundamental na 

inclusão dos alunos deficientes ou não na esfera educativa, diante dessa premissa, 

Damázio e Ferreira (2010) afirmam que cabe a escola o papel de:

 [...] desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar com 
sucesso todos os meninos e meninas, inclusive os que sofrem de deficiência 
graves. O mérito dessas escolas não está só na capacidade de dispensar 
educação de qualidade a todas as crianças; com sua criação, dar-se-á um 
passo muito importante para tentar mudar atitudes de discriminação, criar 
Comunidades que acolham a todos (MEC/SEESP, 2001).

 Em síntese, é importante ressaltar que a inclusão deste aluno na escola acontece 

somente por meio de um conjunto de ações de todos os indivíduos que fazem parte 

do processo. As ações precisam ser pensadas a fortalecer os indivíduos e expandir 

suas potencialidades, o foco não está no que não se tem, mas sim naquilo que pode 

ser desenvolvido a partir do que possui, sendo assim, existem produtos, recursos, 

estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas no atendimento educacional dos 

alunos com deficiência visual.

Nessa esteira de análise encontra-se a Tecnologia Assistiva, uma ferramenta 

indispensável que propicia a esta criança uma maior interação com o conteúdo que 

está sendo ministrado, indo além, promovendo a elaboração e o uso de instrumentos 

que possibilitarão a pessoas com deficiência uma interação desde com atividades de 

autocuidado até aquelas pertinentes do contexto educacional.

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada 
à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
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vida e inclusão social. (CAT, SEDH, 2007).

A TA como é chamada, faz parte dos recursos tecnológicos didáticos utilizados 

pelos professores dentro das escolas, segundo o MEC/SEESP (1998), pode ser 

definida “material didático é um instrumento de trabalho na sala de aula: informa, 

cria, induz à reflexão, desperta outros interesses, motiva, sintetiza conhecimentos 

e propicia vivências culturais. Sua aplicabilidade só enriquece a prática docente” 

(BRASIL, 1998).

Os professores utilizam meios e recursos sejam de natureza tecnologia ou não, 

“recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do 

conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos” (SOUZA, 2007 p. 

111).

Muitas vezes esses recursos precisam de adaptações, alterações para que 

sejam utilizados no cotidiano do aluno. Os alunos que geralmente necessitam de 

materiais adaptados e da Tecnologia Assistiva são pessoas com algum tipo de 

deficiência, essas importantes ferramentas trazem autonomia para alunos que utilizam 

esses suportes “para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais 

fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”. 

(RADABAUGH, 1993). 

Nesse sentido, o trabalho pedagógico do professor caminha juntamente com 

os avanços tecnológicos, eles necessitam ser incorporados em sua prática cotidiana 

enquanto facilitadores do processo de aprendizagem de seus alunos, a busca por 

conhecimentos possibilita a reflexão das práxis e consequentemente a compreensão 

da diversidade que existe em sala de aula e de que maneira é possível trabalhar com 

ela, classificando a TA enquanto aliada do professor neste processo.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Independente do grau da deficiência visual, ocorre o comprometimento da 

capacidade de orientação e movimentação da pessoa no espaço, com segurança 

e independência. Na educação infantil, como já foi mencionado no corpo do 

referente estudo, a criança socializa com seus pares e por meio desta expande sua 

aprendizagem, sendo, portanto, necessário um olhar atento do professor para que 



88

suas ações pedagógicas venham de encontro com o desenvolvimento de ações 

características da criança: o brincar, compartilhar brinquedos, fazer amizades, etc. 

(SASSAKI, 1996)

Nesse sentido, as adaptações curriculares se fazem necessárias e de 

responsabilidade do professor, assim como a busca por tais conhecimentos. Os 

alunos com deficiência visual em determinado momento de suas vidas frequentam 

os Centros de Atendimento Educacional Especializado, realizam aulas de Orientação 

e Mobilidade que nada mais é do que ensinar esse indivíduo a viver em sociedade: 

pegar um ônibus, caminhar nas ruas, portar a bengala, localizar-se no tempo e no 

espaço, dentre outros. O professor do ensino regular pode estabelecer uma parceria 

com este profissional em prol da melhoria de sua prática pedagógica objetivando o 

desenvolvimento de seu aluno.

Em conjunto, ambos poderão e fazer valer do uso da tecnologia assistiva, 

enquanto ferramenta indispensável que propicia a esta criança uma maior interação 

com o conteúdo que está sendo ministrado. Compreende-se a Tecnologia Assistiva, 

[…] No sentido amplo, o objeto da tecnologia Assistiva é uma ampla variedade 
de recursos destinados a dar suporte (mecânico, elétrico, eletrônico, 
computadorizado, etc.) as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, 
mental ou múltipla. Esses suportes podem ser, por exemplo, uma cadeira de 
rodas (….), uma prótese, uma órtese, e uma série infindável de adaptações, 
aparelhos e equipamentos nas mais diversas áreas de necessidade pessoal 
(comunicação, alimentação, transporte, educação, lazer, esporte, trabalho, 
elementos arquitetônicos e outras). (Fontes de informação sobre tecnologia 
assistiva para favorecer à inclusão escolar de alunos com deficiências físicas 
e múltiplas. (LAUAND,2005, P. 30).

O aprendizado de uma criança cega ou com baixa visão possui suas 

peculiaridades, faz se necessário realmente compreender esse processo: aprendendo 

passo a passo suas descobertas, promovendo seu desenvolvimento como um 

indivíduo capaz de crescer e realizar-se a despeito da deficiência que carrega. 

Algumas posturas precisam ser realizadas, como por exemplo não se deve mudar 

com frequência os móveis da sala de lugar, mas, se isso for absolutamente necessário 

não se deve esquecer de avisá-las sobre a nova configuração e explorar novamente 

o ambiente com ele, para que faça um novo reconhecimento táctil. Atentar-se para 

que haja espaço suficiente para locomoção, sem obstáculos físicos, que possam ser 

perigosos para qualquer aluno com deficiência ou não.



88 89

Não se pode, contudo, esquecer também da importância do lúdico, nesse 

sentido Snyders (1994, p.14) enfatiza a importância de desenvolver ações permeadas 

de ludicidade: “[...] propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão 

essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados, 

compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida no momento 

presente”. Atividades sensoriais são um ótimo recurso da tecnologia assistiva, 

essa criança necessita ter seu tato ampliado, vivenciar experiências e sensações 

que proporcionarão apropriação de mundo são fundamentais; assim, massinha de 

modelar, tintas, tecidos, EVAs texturizados, embalagens de produtos, maquete tátil, 

todo e qualquer material tátil tornam-se excelentes ferramentas pedagógicas nesse 

processo. 

Os demais sentidos dessa criança devem ser trabalhados a fim de se atentar 

ao que ela possui e não ao que lhe falta; enfatizar atividades de expressão corporal, 

atividades musicais, o uso do próprio corpo enquanto meio de se localizar, favorecem 

maior conhecimento e domínio do próprio corpo, dando-lhe confiança e facilidade de 

movimentação, seria propicio adotá-las como rotina para toda turma. O estímulo das 

mais diversas maneiras favorece a compreensão de mundo,

[...] o treino precoce e intensivo dos sentidos e a facilitação de experiências 
sensórias motoras integradas e significativas permitirão à criança 
com deficiência visual utilizar o tacto, a audição e os resíduos visuais 
sistematicamente de forma eficiente em todas as atividades, garantindo a 
organização do seu conhecimento e do espaço que o rodeia, e um maior grau 
de autonomia e liberdade. (MENDONÇA, et al,2008, p.67)

Com os adventos da tecnologia, existem inúmeros recursos que foram criados 

para beneficiar as pessoas com deficiência visual no tocante a sua aprendizagem, 

recursos não-ópticos como a grafia em Braille, o Soroban, recursos táteis, eletrônicos 

e de discriminação auditiva, softwares como Dosvox e o Mecdaisy, que fazem a 

leitura virtual de arquivos de texto, favorecem e muito a compreensão dos alunos do 

mundo letrado que o cerca. Contudo, todas essas ferramentas somente tornam-se 

possíveis à medida que o professor reconhece sua importante participação nesse 

processo enquanto mediador de aprendizagem, mas também enquanto aquele que 

construirá por meio de sua prática pedagógica o acesso dessa criança cega ou com 

baixa visão ao mundo que ele encontra fora dos muros da escola. Para tanto, a busca 
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por conhecimentos é imprescindível e a formação continuada já não mais pode ser 

considerada enquanto aprimoramento, ela passa a ser também algo indispensável a 

profissão docente.

Visto que o objetivo do presente estudo não se detém a discursar sobre a 

função do educador, mas sim na necessidade latente da aquisição de uma gama 

de conhecimentos teóricos que norteiem e sustentem um bom trabalho pedagógico. 

Para Libâneo a formação continuada tem a seguinte definição: 

[...] a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas 
práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas 
dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. De 
fato, não basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir 
sobre elas e buscar soluções, de preferência, mediante ações coletivas. 
(LIBÂNEO, 2004, P.89).

Assim, faz-se necessária uma reorganização da ação docente, ela precisa estar 

além do exercício da sala de aula, aqui entra a importância da formação continuada: 

uma etapa procedimental e atitudinal da prática docente, visando à melhoria do 

ensino e o rompimento de uma “visão de mundo” estagnada. Porque, ser professor, é 

muito mais que ser um profissional do ensino, rumo ao alcance dos seus objetivos, os 

quais retratam como função social para a escola a instrumentalização de um ensino 

no qual se vivencie a garantia de uma educação para a vida, ou seja, que o que se 

aprenda na escola seja útil na vida fora desta instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo permitiu analisar a importância de aprofundar conhecimentos 

acerca da educação inclusiva. Dentre as principais temáticas apresentadas no referido 

estudo, destaca-se a importância de uma real inclusão dos alunos com deficiência 

visual na Educação Infantil, a utilização de recursos pedagógicos por meio da 

Tecnologia Assistiva que contribuam para essa aprendizagem e o comprometimento 

dos professores com esse processo em sua busca por conhecimentos por meio da 

formação continuada que subsidiem essa prática.

 Permanece clara a premissa de que a criança cega ou com baixa visão precisa 

realizar atividades que envolvam a exploração dos seus outros sentidos, estas 

por sua vez precisam contemplar o lúdico, assim quão mais táteis, mais gestuais, 
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mais sonoras, as atividades, melhor será concebida a sua aprendizagem. Assim, a 

prática pedagógica para essas crianças não pode ocorrer de maneira fragmentada, 

pelo contrário, todas as possibilidades devem ser analisadas e em conjunto com o 

professor especialista estabelecer o melhor plano de trabalho para esta criança. Fica 

claro também que, para que o educando com deficiência visual possa aprender ao 

conhecimento e interagir com o ambiente ao qual ele frequenta, torna-se necessário 

criar condições adequadas à sua locomoção, comunicação, conforto e segurança.

Aqui cabe ressaltar que a reorganização do espaço físico e dos recursos 

materiais é de grande importância. No entanto, maior destaque deve ser dado à 

formação profissional, de forma que contemple conteúdos relacionados às deficiências 

e técnicas de ensino, que facilitem o processo de aprendizagem das crianças com 

necessidades especiais.

Em suma, aponta-se que a busca por conhecimentos por parte do professor é 

fundamental, as propostas de formação continuada devem ocorrer sempre em prol 

de subsidiar a prática pedagógica deste profissional. A escola por sua vez também 

deve rever toda a sua condição de promover não só a inclusão deste aluno como 

também sua permanência no espaço educativo, reestruturando políticas de inclusão 

internas, currículo, espaço físico e conhecimento para todos os colaboradores da 

escola.
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INTRODUÇÃO

Ao tratar sobre a questão da inclusão de alunos autistas na educação, encon-

tra-se um debate que ganha mais destaque ao longo dos anos, especialmente após 

a criação da política nacional de educação especial na perspectiva da educação in-

clusiva, em 2008. Esse documento propõe que o público-alvo que deve ser atendido 

pela educação especial, inclui os alunos com transtornos globais do desenvolvimen-

to, cujo autismo se enquadra. 

Partindo da publicação dessa política, os mecanismos legais seguintes e ou-

tros documentos de orientação do ministério da educação, passaram a tratar de for-

ma mais específica a questão da inclusão escolar de alunos autistas, gerando um 

fortalecimento de políticas de inclusão desse público.

Em vista das premissas supra expostas, desenha-se como objetivo debater so-

bre as políticas públicas educacionais de inclusão de estudantes com transtorno de 

espectro autista (TEA) e sua implementação em Mato Grosso do Sul.

DESENVOLVIMENTO

Conforme Maciel (2000), na contemporaneidade o Brasil conta com muitas 

pessoas com deficiências de diversos tipos e, nesse mesmo cenário, não é incomum 

observar exclusão, discriminações e preconceitos advindos das comunidades em 

que vivem. Também não é incomum ou recente a exclusão de pessoas com deficiên-

cia do universo do trabalho e educação. Tal processo que envolve a exclusão social 

de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais de todos os tipos, algo 

tão antigo na história da humanidade quanto o processo de socialização humana.

A autora prossegue dizendo que isso acontece pois a estrutura das sociedades 

ocidentais, desde os primórdios, sempre tornou inábeis as pessoas com deficiência, 

tratando-as de forma marginalizada e privando-as da total liberdade de direitos (MA-

CIEL, 2000). Tais indivíduos foram, historicamente, ausentados de acessar seus di-

reitos enquanto cidadãos, de ter respeito e atendimento comum a todos os membros 

da sociedade. Além disso, se tornaram alvo de atitudes preconceituosas e ações 

discriminatórias.
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A literatura clássica e a história do homem refletem esse pensar discrimina-
tório, pois é mais fácil prestar atenção aos impedimentos e às aparências do 
que aos potenciais e capacidades de tais pessoas. [...], ações isoladas de 
educadores e de pais têm promovido e implementado a inclusão, nas escolas, 
de pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade especial, visando 
resgatar o respeito humano e a dignidade, no sentido de possibilitar o pleno 
desenvolvimento e o acesso a todos os recursos da sociedade por parte desse 
segmento (MACIEL, 2000, p. 51).

A autora ainda explica que os movimentos nacionais e internacionais destina-

dos a garantir os direitos da pessoa com deficiência, passaram a buscar um consenso 

para a formação de uma política integracional, bem como da educação inclusiva, cujo 

ápice desse processo, até o momento, reside na Conferência Mundial de Educação, 

ocorrida no ano de 1994, na Espanha e que resultou na Declaração de Salamanca, 

um importante marco na luta pelos direitos de inclusão social das pessoas com defi-

ciência, bem como da inclusão educacional (MACIEL, 2000).

Mecanismo legal após mecanismo legal, sobretudo partindo da Constituição 

Federal de 1988, diversas foram as políticas públicas formuladas e direcionadas para 

assegurar os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Tais mecanismos 

que foram progressivamente incorporados à agenda política e, consequentemente, 

ampliaram e possibilitaram o acesso aos bens e serviços a todos, fazendo com que 

as oportunidades se tornassem mais equânimes, uma demanda evidente aos agen-

tes políticos brasileiros na contemporaneidade (BRASIL, 2012a).

Um dos principais reflexos – e o mais recente – desses avanços, reside na 

promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI Nº 

13.146/2015), que consiste na reformulação do antigo Estatuto da Pessoa com De-

ficiência. Nessa nova legislação, são dispostas regras e orientações que visam pro-

mover os direitos e liberdades das pessoas com deficiência, porém, o mecanismo 

ainda demanda de regulamentação em alguns artigos (BRASIL, 2015).

Essa legislação oferece uma nova definição para a pessoa com deficiência, 

explicando-a como: “[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais bar-

reiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de 

condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015, p. 01).

Conforme publicação da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Defi-



96

ciência (BRASIL, 2016a), a criação de um cadastro na tentativa de formular políticas 

públicas, a ampliação da punição para desrespeito aos direitos das pessoas com 

deficiência e a proibição dos atos de discriminação – como a cobrança de mensali-

dade superior de alunos com deficiência nas instituições de ensino – que são apenas 

alguns dos avanços históricos que se tornaram possíveis pela LBI/2015.

Essa legislação, conforme a publicação, foi sancionada pela então presidenta 

Dilma Rousseff, em 2015, passando a vigorar a partir de 2016. A LBI/2015 conta com 

mais de cem artigos em seu corpo, todos direcionados a um objetivo em comum, a 

promoção da equiparação de oportunidades, autonomia e acessibilidade ao segmen-

to das pessoas com deficiência da população brasileira. 

Essa resulta de um trabalho envolvendo sociedade civil e governo federal, se 

tornando um documento representativo do compromisso da sociedade com a reafir-

mação da dignidade das pessoas com deficiência. A LBI/2015 se tornou uma inova-

ção, sobretudo ao dispor sobre a forma como o poder público e a sociedade devem 

tomar responsabilidades para tratar pessoas com deficiência (BRASIL, 2016a). 

Dessa forma, objetiva-se a igualdade de condições e a oferta de oportunidades 

equivalentes a todas as outras pessoas, de modo que, ainda que o Brasil tenha for-

mulado algumas Leis de proteção à pessoa com deficiência, o país ainda não detinha 

um marco legal efetivo para consolidar uma realidade mais inclusiva para essas pes-

soas. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promovido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, possui status constitucional desde 

2009, quando afirmou que a deficiência é um elemento pertencente à experiência 

humana (BRASIL, 2016a).

A LBI/015, nesse bojo, emerge justamente como esse marco legal que faltava 

para inaugurar um novo período para a história das pessoas com deficiência, possi-

bilitando-as viver sem as mazelas advindas da discriminação, exclusão e das injusti-

ças. Dentre os principais avanços que a publicação menciona devido à promulgação 

dessa Lei na vida das pessoas com deficiência, estão:

•Criação do Cadastro-Inclusão: funcionará nos moldes do Cadastro do Sis-
tema Único de Saúde. [...], reunirá informações das pessoas com deficiência 
para que o governo federal tenha um banco de dados completo sobre esse 
público e possa elaborar políticas públicas [...].
•Mudança na avaliação de pessoas com deficiência que reivindicam benefícios 
e direitos sociais: [...], com a Lei, é necessário que esse trabalho seja execu-
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tado por uma equipe multidisciplinar, composta por diferentes profissionais, 
que levem em conta, além da deficiência, aspectos como a realidade social, as 
barreiras enfrentadas pela pessoa [...].
•Proibição de práticas discriminatórias: qualquer prática que discrimine a pes-
soa com deficiência passa a ser proibida. [...].
•Punição agravada em caso de apropriação de benefícios: a LBI considera 
crime se apropriar de cartões de benefícios sociais ou previdenciários para 
receber em nome da pessoa com deficiência. [...].
•Punição por abandono: abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, 
casas de saúde e abrigos também é considerado crime, independentemente 
da idade de quem sofre o abandono.
•Multa mais cara: estacionar indevidamente em vaga reservada para pessoa 
com deficiência ficará mais caro. [...].
•Auxílio-inclusão: [...] favorecerá a inclusão de pessoas com deficiência bene-
ficiárias da assistência social no mercado de trabalho.
•Acessibilidade: fica garantida nos processos seletivos para acesso ao ensino 
superior e para aquisição de carteira de habilitação. [...].
•Acesso: projetos e construções de edificação de uso privado multifamiliar, 
como condomínios, devem obrigatoriamente atender aos preceitos de aces-
sibilidade e garantir percentual mínimo de unidades internamente acessíveis.
•Facilitador: A LBI autoriza pessoas com deficiência a sacarem recursos do 
FGTS para compra de órteses e próteses (CODIPE, 2017, p. 07).

Em publicação da Agência Senado (BRASIL, 2016b), o início do ano de 2016 

foi o marco dessa nova ótica lançada sobre os, aproximadamente 45 milhões de bra-

sileiros com deficiência de algum tipo, em algum grau. A LBI/2015 passou a vigorar 

na tentativa de afirmar a autonomia e capacidade desses indivíduos na qualidade de 

cidadãos aptos a exercer as ações da vida civil, de forma igualitária às outras pesso-

as. Nesse processo, ocorreu o início também de um luta para viabilizar e efetivar o 

rol de direitos assegurados por essa legislação. As matrizes dessa Lei, começaram a 

tramitar pelo congresso nacional, há pelo menos uma década e meia e, quando che-

gou ao senado, a proposta foi reapresentada, terminando por resultar na LBI/2015.

 Ao longo desse processo de tramitação na câmara, ocorreram alguns ajustes 

ao texto original, adequando-os às demandas de movimentos sociais e da conven-

ção sobre os direitos da pessoa com deficiência – vide Decreto Nº186/2008 – que 

recomenda eliminar qualquer outro mecanismo que associe deficiência à incapaci-

dade (BRASIL, 2016b). A LBI/2015 se apresenta como um mecanismo legal que em-

preendeu importantes avanços no que tange à garantia de direitos às pessoas com 

deficiência, porém, que entrou há pouco tempo em um período de ajustes, passando 

ainda por eles.
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O mais ideal, nesse contexto, seria criar uma cultura de inclusão na socieda-

de, com capacidade de romper com as barreiras de exclusão ainda presentes, pois 

quando se exercem os direitos previstos em Lei, deve-se trazer à tona os casos de 

punição associados à discriminação, visando criar um efeito cultural e pedagógico 

positivo nesse sentido (BRASIL, 2016b). Conforme publicação da Secretaria Espe-

cial de Direitos Humanos, relacionada ao Ministério da Justiça e Cidadania (BRASIL, 

2016c), é importante reforçar a LBI e sua capacidade de ser conhecida e reconhe-

cida pela sociedade. Sendo que é necessário que a própria pessoa com deficiência 

reconheça a Lei e cobre sua aplicação junto à sociedade. Para além, é necessário 

tornar o mecanismo legal reconhecido por toda a sociedade, fazendo com que todos 

os cidadãos cumpram-na de forma integral.

Desse modo, a pessoa com deficiência deve ser participante a fim de que a 

LBI/2015 ganhe visibilidade e seja de conhecimento popular, o que é um desafio, pois 

a Lei é longa e difícil de decorar, mas crucial para fazer valer os direitos dessa popu-

lação. Essa foi criada a fim de consolidar essa autonomia e a capacidade da pessoa 

com deficiência no exercício dos atos da vida civil, igualmente aos demais cidadãos. 

Logo, se trata de criar uma consciência de que a acessibilidade aos espaços 

sociais não é uma questão de cumprir a Lei apenas, mas de acolher o ser humano, 

de incorporá-lo à sociedade (BRASIL, 2016c).

Ao falar sobre a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA) nas escolas regulares, conforme Cunha (2012), a inclusão da criança com TEA 

se torna alvo de debate na sociedade e, na contemporaneidade, esse aluno passa a 

ser encarado como sujeito munido de potencialidades que devem ser desenvolvidas. 

Para isso, se torna necessário ampliar os estudos sobre o tema, garantindo aos pro-

fessores, no ambiente escolar, o acesso a essas informações.

Nesse sentido, a escola se apresenta como uma oportunidade para construir 

um repertório de ações de inclusão à criança autista. O autor acredita que não se po-

dem determinar tarefas isoladas, tampouco pode-se exigir rigor ao seu cumprimento, 

pois se trata de conceber a aprendizagem que envolve os desafios e superações a 

fim de propiciar a autonomia.
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Tratando as políticas públicas que asseguram o acesso do aluno com TEA aos 

sistemas de ensino, é possível mencionar a Nota Técnica Nº 24/2013 do Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e In-

clusão, e Diretoria de Políticas de Educação Especial (MEC; SECADI; DPEE). Essa 

visa servir de orientação aos sistemas de ensino para a implementação da Lei Nº 

12.764/2012 que, por sua vez, institui a política nacional de proteção dos direitos da 

pessoa com TEA, atendendo às premissas da política nacional de educação especial 

na perspectiva da educação inclusiva, datada de 2008 (BRASIL, 2013).

Essa Nota Técnica se dá com a finalidade de promover, proteger e assegurar o 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito por sua dignidade ine-

rente. Conforme as diretrizes para a consecução do objetivo da Lei Nº 12.764/2012, 

estipuladas no art. 2º da legislação, a nota técnica destaca aquelas que efetivam o 

direito à educação, sendo:

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no aten-
dimento à pessoa com transtorno do espectro autista;
II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas 
para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua 
implantação, acompanhamento e avaliação; [...]
V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 
mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as dis-
posições da Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente);
VII – o incentivo à formação e à capacitação dos profissionais especializados 
no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como pais 
e responsáveis; [...] (BRASIL, 2012b, p. 01).

Essas diretrizes, segundo a Norma Técnica, se coadunam com os objetivos da 

política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, sendo 

eles: a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até o ensino 

superior; o atendimento educacional especializado (AEE); a continuidade da escola-

rização nos níveis mais elevados do ensino; a formação de professores para o AEE 

e outros profissionais de educação para a inclusão escolar; a participação da família 

e comunidade; a acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliária, de equipamen-

tos, transportes, comunicação e informação; e, articulação intersetorial na implemen-

tação de políticas públicas (BRASIL, 2013).

Abordando algumas políticas específicas do estado do Mato Grosso do Sul é 
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possível citar a Lei Nº 4.770/2015, que autoriza o poder executivo do estado à imple-

mentação de centros avançados de estudos para capacitar educadores das redes 

pública e privada de ensino, a fim de promover a inserção escolar dos alunos com 

TEA. A Lei em questão, deixa à disposição do estado, escolher de que forma será 

feita essa implementação (MATO GROSSO DO SUL, 2015). Em outro mecanismo 

do estado do Mato Grosso do Sul, dispõe-se sobre a Resolução/SED Nº 3.120/2016, 

que dispõe sobre o funcionamento do centro estadual de apoio multidisciplinar edu-

cacional ao estudante com TEA. Dispõe de procedimentos para o funcionamento 

desse Centro, que terá caráter educacional, técnico-pedagógico e será mantido pela 

Secretaria de Estado da Educação.

Os princípios para a criação desse centro de apoio é: apoiar e subsidiar a for-

mação do estudante com TEA, priorizando o processo de ensino e aprendizagem 

com qualidade; e acompanhar os alunos e equipe pedagógica das escolas estaduais, 

assessorando e desenvolvendo pesquisas e materiais didáticos com tal finalidade 

(MATO GROSSO DO SUL, 2016a). Ainda outro mecanismo legal do estado do Mato 

Grosso do Sul, determina, por meio do decreto Nº 14.480/2016, a criação do Centro 

Estadual de Apoio Multidisciplinar Educacional ao Estudante com TEA, com sede no 

município de Campo Grande (MATO GROSSO DO SUL, 2016b).

Buytendorp e Santos (2017) abordam a educação especial justamente na Rede 

Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul, considerando as bases de criação des-

ses centros multidisciplinares mencionados pelos documentos oficiais do estado. As 

autoras analisam o histórico recente da educação inclusiva no estado, apontando 

que, após um percurso sucinto, mas significativo, existe um processo paulatino, mas 

progressivo nesse sentido. 

Torna-se nítida e explícita a oportunidade de maiores diligencias sobre a edu-

cação especial e inclusiva no Mato Grosso do Sul, apresentando, em 2006, o marco 

inicial desse histórico, por meio da criação dos núcleos de educação especial, com 

atendimento totalitário no território do estado, ampliando a assistência aos estudan-

tes que apresentam deficiências. Posteriormente, mencionam que, em 2009, são 

efetivadas as ações que convergem com o interesse de profissionais da educação, 

com formação continuada e especializada. 

Segundo Buytendorp e Santos (2017), parte da sociedade entende que o acom-
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panhamento de um estudante com necessidades específicas, demanda mais inten-

ções benevolentes, pois se sabe que a assistência prestada pela educação especial 

não é um assistencialismo, ou um tipo de filantropia, mas sim, um direito do estudan-

te, algo assegurado constitucionalmente, como um dever do Estado, porém, que não 

exime o compromisso e importância da colaboração da família e sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Conclui-se que tal como o direito à educação é ampliado a todos, certamente o 

dever deve se perpetuar em ações de cada cidadão, um fato que demanda cuidado 

específico na proposição de estratégias de assistência. 

De modo que esse processo de inclusão se torna incoerente quando se con-

sidera somente a evolução da socialização, mas, se torna efetivo quando é dispen-

sada uma atenção ampliada também à produção de conhecimentos significativos, 

enfatizando a necessidade de aproveitar o currículo existente, adequando-o a fim de 

moldar-se a partir de singularidades dos alunos com TEA.
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