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APRESENTAÇÃO

Carta ao Leitor

Nesta produção didática pedagógica trataremos de discutir sobre a educação 
inclusiva e as especificidades do processo de inclusão dos alunos com deficiência 
intelectual com os profissionais da área da educação que trabalham com as diferentes 
manifestações humanas presentes nas relações cotidianas da escola. 

 A perspectiva é de orientar, ampliar e potencializar as possibilidades de conhe-
cimento sobre o trabalho com o aluno que apresenta deficiência intelectual. A pro-
posta implica em uma mudança de paradigmas com transformações necessárias nas 
práticas de intervenções realizadas, realçando a importância para dialogar, refletir 
ideias e valores, compartilhando experiências e saberes.

 Foi pensando na responsabilidade que temos enquanto profissionais da edu-
cação que direcionamos os esforços para preparar um material que subsidie e amplie 
os conhecimentos, com suporte a dúvidas e dificuldades presentes nas relações de 
trabalho dos profissionais da escola.

 Este material, com base nos princípios inclusivos pretende abrir discussão e 
reflexão com os profissionais da área da educação sobre os saberes necessários 
para atuar com o aluno que apresenta deficiência intelectual (DI) no sistema regular 
de ensino.

 Convidamos a um novo olhar, a respeito do preconceito e da discriminação em 
relação às diferenças e congregamos para um voo, junto à construção de um trabalho 
que reflita sobre os erros e acertos que estão acontecendo nos meios educacionais, 
visando o encontro de práticas e respostas educativas que correspondam ao direito 
de educação para todos, com práticas inclusivas e qualidade de ensino.

 Nos últimos anos o processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual 
ampliou-se, mas a realidade de hoje ainda demonstra que as escolas e os professores 
não estão preparados para receber no contexto da classe comum essa nova deman-
da. Esse desconhecimento muitas vezes constitui-se em barreiras para a efetivação 
da inclusão escolar.

 Não devemos temer ao novo, temos que buscar embasamento dentro do co-
nhecimento científico para encontrar soluções coerentes para as problemáticas edu-
cacionais.

 Os pressupostos teóricos que nortearam a organização deste material didático 
foram os fundamentos do movimento de inclusão educacional, os documentos legais 
e os conhecimentos difundidos sobre práticas pedagógicas inclusivas.

 Desejamos contribuir com todos os profissionais da escola que, preocupados 
em garantir uma aprendizagem de qualidade ao seu aluno que apresenta deficiência 
intelectual, participarão deste grupo de estudos em serviço.

 Um bom trabalho para todos nós!



INTRODUÇÃO

Este material didático pretende abrir discussão e reflexão com os profissionais 
da área da educação sobre os saberes necessários ao professor para atuar com o 
aluno que apresenta deficiência intelectual (DI) no sistema regular de ensino. A partir 
dessa ideia busca-se um novo olhar sobre as práticas educativas, compartilhando 
experiências e valores para contribuir e melhorar a qualidade da aprendizagem dos 
referidos alunos.

São recentes, para a sociedade brasileira, as conquistas alcançadas pela popu-
lação com deficiência. Até bem pouco tempo o que se sabia era que os alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE) eram de responsabilidade apenas das es-
colas especiais e dos professores especializados, cabendo aos professores do ensino 
regular somente os alunos sem deficiência. Esta condição esteve enraizada durante 
séculos de segregação e discriminação das pessoas com deficiências. 

As discussões relacionadas ao processo de Educação Inclusiva no Brasil ganha-
ram forças na década de 90. Porém, são pressupostos que vem sendo disseminados 
desde a década de 40, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (BRASIL, 
1948), sendo este um dos documentos precursores da ideia de educação para todos. 
No artigo 26º da referida Declaração destaca-se o direito de todos os indivíduos à 
escolarização, sendo esta gratuita e obrigatória, especificamente, em relação ao nível 
elementar e fundamental. 

De acordo com Mendes (2006) os direitos proclamados na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948), foram, em seguida, reafirmados em outros documentos 
como a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975), a Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos da Criança (1989), e a Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos (1990).

A Declaração de Salamanca em 1994 foi um marco significativo na educação in-
clusiva, pois recomendou que todas as pessoas, independente de suas necessidades 
educacionais, participem dos mesmos espaços sociais e tenham acesso a todos os 
bens históricos e culturais da sociedade.

 A Declaração de Salamanca (1994, p.1) indicou que todos os governos devem 
atribuir “[...] a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sis-
temas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 
independente de suas diferenças ou dificuldades individuais”. Mas de acordo com 
Bueno (2011, p.121) “[...] toda declaração política de largo alcance e em sociedades 
que se pretendem democráticas, suscita diferentes interpretações e oferece variadas 
possibilidades para sua consecução”.

Desta forma, este material didático, pretende abrir reflexão referente a questões 
que precisam ser discutidas sobre as políticas de educação voltadas aos alunos que 
apresentam deficiência intelectual e no que a influência dessas políticas pode refletir 
sobre o trabalho do professor em sala de aula.

A legislação nacional, bem como as políticas públicas, orienta a implementação 
da educação inclusiva nas escolas brasileiras, incentiva a igualdade e o direito à edu-
cação para todos. 



Conforme explicitado no documento intitulado Educação Inclusiva: A Fundamen-
tação filosófica, da Secretaria de Educação Especial do Ministério de Educação, ARA-
NHA (2004, p.13) escreve:

O Brasil tem definido políticas públicas e criado instrumentos legais que ga-
rantem tais direitos. A transformação dos sistemas educacionais tem se efeti-
vado para garantir o acesso universal escolaridade básica e a satisfação das 
necessidades de aprendizagem para todos os cidadãos.

Como se vê, é fato o compromisso político presente na existência legal de do-
cumentos que asseguram a educação para todos, mas apesar de existirem diversos 
dispositivos legais que garantem o direito de todos à educação e aos serviços dispo-
nibilizados por políticas públicas estabelecidas, na prática cotidiana nem sempre é o 
que se procede por parte dos políticos, administradores e professores, pois parecem 
faltar, nos órgãos responsáveis pela educação, ações que transformem em realidade 
o caráter inclusivo da educação, presente nos textos oficiais.

Normalmente o novo assusta na área da educação e uma das reações dos pro-
fissionais é a negação e o medo. Então se escuta os dizeres do tipo: “isso não é com-
petência minha”, ou, “não estudei para trabalhar com deficientes intelectuais”.

Sobre esse discurso (BEYER, 2003, p.1-2) analisa que os professores na maior 
parte das vezes julgam-se:

[...] despreparados para atender alunos com necessidades especiais: falta-
-lhes a compreensão da proposta, a formação conceitual correspondente, 
a maestria do ponto de vista das didáticas e metodologias e as condições 
apropriadas de trabalho.

Para tanto, faz-se necessário ir à luta, despir-se de preconceitos de discrimi-
nação e alçar voo à construção de um trabalho que reflita sobre os erros e acertos 
que estão acontecendo nos meios educacionais para caminhar rumo ao encontro de 
práticas e respostas educativas que correspondam ao atendimento efetivo dos alunos 
com DI.

O presente material didático visa contribuir com o processo de formação de pro-
fessores para inclusão de alunos com deficiência intelectual.

Conforme enfatiza Vitaliano e Manzini (2003 apud Lopes e Marquezine, 2012, 
p.86): 

[...] é necessário que os professores tenham acesso a conhecimentos sobre 
os mecanismos que lhes possibilitem cobrar o cumprimento das determina-
ções contidas nos documentos oficiais, em particular, as relacionadas aos re-
cursos a serem disponibilizados nas escolas, com vistas a melhorar as suas 
condições de trabalho.

A realidade de hoje demonstra que as instituições de ensino e os professores 
ainda não estão preparados e nem estruturados para receber em seu contexto escolar 
essa nova demanda e o desconhecimento de tais mecanismos muitas vezes consti-
tui-se em barreiras para a efetivação da inclusão escolar. O que se verifica na prática 
são contradições e dificuldades que se manifestam na implementação da proposta de 
inclusão.



Sendo assim, o objetivo deste material didático será o de disponibilizar emba-
samento teórico, com reflexões e análises sobre a prática escolar para trabalhar com 
o aluno que apresenta deficiência intelectual e sobre o processo de inclusão efetivo, 
onde todos os envolvidos no processo educacional ganharão conhecimento, confian-
ça e credibilidade.



Orientação das atividades

Esse encontro será dedicado à apresentação do projeto “Formação de profes-
sores para a inclusão de alunos com deficiência intelectual em uma escola” aos parti-
cipantes do grupo de estudo. Será o momento de explicar a intenção e o que motivou 
a escolha deste tema para o projeto. O vídeo será utilizado neste momento, pois faz 
parte desta escolha.

Após a explanação do projeto será realizada a apresentação da sequência dos 
8 encontros. Cronograma (Anexo1).

Dinâmica
Com o objetivo de que os participantes do grupo se conheçam um pouco mais e 

que também pontuem seus conhecimentos sobre diversas áreas da educação espe-
cial, educação inclusiva e educação básica, será realizada a dinâmica de apresenta-
ção de forma que, sentados em círculo, cada participante retirará um questionamento 
de dentro de uma caixinha e fará sua apresentação, bem como as considerações que 
julgar necessárias sobre o referido tema sorteado. Questões (Anexo2) 

1º ENCONTRO
  “CONHECER”

“Não tenho a ingenuidade de equalizar todos os problemas sociais 
e econômicos, mas posso plantar em cada um a semente que faça 
brotar novas possibilidades de gerir a aprendizagem das pessoas.” 
(Paulo Ross)

Subsídios Teóricos

Assista o vídeo: “O olhar do educador” 
disponível em: http://youtu.be/C3trLt0IoOw

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
NO GRUPO DE ESTUDO

A proposta desse momento é a de aprofundamento teórico sobre o tema e será 
realizada a partir da leitura do texto “Inclusão: esticar ou cortar?”  - Rosane Aparecida 
Favoreto da Silva, Walmir Marcelino Teixeira e Elza Podgursk. Pensar em práticas 
pedagógicas tendo como princípio a homogeneização é oferecer a hospitalidade da 
escola para “hospedar” o outro e depois cortá-lo ou esticá-lo.  



Reflexão

A partir das questões propostas no texto, os participantes farão uma discussão 
e reflexão:

a) Se você fosse para o leito de Procrusto seria esticado ou cortado?
b) Quem pode definir quais são as medidas que as pessoas devem ter para que 

sejam incluídas ou excluídas?
c) Será que é possível existir turmas, onde todos os alunos possuem o mesmo 

nível cognitivo?
d) Nesse encontro será recolhido o questionário que havia sido entregue aos 

participantes do grupo de estudos no momento de sua inscrição. O objetivo desse le-
vantamento será para verificação das principais dúvidas dos participantes do grupo de 
estudo em serviço, bem como sobre os seus conhecimentos a respeito do processo 
de educação inclusiva e o seu fazer pedagógico. (Anexo3)

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
NO GRUPO DE ESTUDOS.

ENCONTRO ATIVIDADE

1º

ABERTURA DO GRUPO DE ESTUDO 
1. Exibição do vídeo: “O olhar do educador”;
2. Reflexão sobre a problematização do vídeo;
3. Apresentação do Projeto e sequência dos encontros para o 
púbico alvo da implementação;
4. Dinâmica: Apresentação do grupo participante;
5. Leitura do texto “Inclusão: esticar ou cortar?”;
6. Reflexão e discussão sobre a problematização do texto.

2º

PALESTRA 
O preconceito e a escola inclusiva
Prof.ª Dra. Simone Moreira de Moura - UEL

3º

PROCESSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
1. Leitura do texto “Processo Histórico da Educação Especial”;
2. Debate a partir das análises do Texto e das problematiza-
ções, buscando compreender o processo histórico da inclusão.
3. Atividade complementar. Texto do Sassaki - Inclusão: O para-
digma do século 21;
4. Exibição do vídeo: “Quem mexeu no meu queijo.”

Anexo 1



4º

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A LEGISLAÇÃO
1. Exibição do vídeo: “O problema não é meu”;
2. Estudo do capítulo V da LDB - Lei de Diretrizes e Bases;
3. Estudo das  Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica- 2001- art 9;
4. Debate a partir das análises dos Textos e das problemati-
zações, buscando compreender alguns dos mais importantes 
documentos sobre educação inclusiva.

5º

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL(DI)
1. Exibição do vídeo: “Bem vindo à Holanda”;
2. Texto da (AAIDD) Associação Internacional de Estudos Cien-
tíficos das Deficiências Intelectuais e da autora Plestsch-2012;
3. Realizar as análises e discussões a partir da análise do vídeo, 
do texto e das problematizações; 
4. Estudo de caso, com os encaminhamentos para uma avalia-
ção pedagógica no contexto escolar.

6º

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
1. Exibição do filme “A maçã”;
2. Trabalhar com as contribuições de Vigotsky;
3. Apresentar os apoios e estratégias que podem favorecer a 
aprendizagem significativa;
4. Trabalhar com os métodos de aprendizagem cooperativa. 
Sua relevância para a aprendizagem de alunos com necessida-
des educacionais especiais. dos autores: César Coll, Gerardo 
Echeita e Elena Martín;
5. Debate a partir das análises dos Textos, do filme e das pro-
blematizações destes.

7º

PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS
1. Exibição do trecho do filme : “Como estrelas na terra”;
2. Debates e problematizações a partir das análises do vídeo.
3. Apresentação da proposta de adaptação curricular e diferen-
ciação pedagógica;
4. Leitura do texto: A utopia possível — Marta Gil;
5. Discussão e debate referente às problematizações estabele-
cidas.

8º

AVALIAÇÃO
1. Dinâmica: Composição da figura humana;
2. Aplicação do questionário para avaliar com que medida as 
expectativas do grupo de estudos foram atendidas;
3. Considerações finais.



QUESTIONÁRIO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome:........................................................................................................................
Idade: ........................................................................................................................

Graduação em:..........................................................................................................

(  ) Especialista                                (  ) Mestre                   (  ) Doutor

Tempo de experiência
(  ) 1 a 5 anos
(  ) 5 a 10 anos
(  ) 10 ou mais anos

QUESTÕES PARA A DINÂMICA

1- Você se acha especial? Por quê?
2- O que te trouxe neste curso?
3- Qual a diferença entre Educação e Educação Especial?
4- O que é Educação Inclusiva? 
5- Você é normal?
6- Conte uma dificuldade sua de aprendizagem enfrentada no Ensino Fundamen-
tal.
7- Qual é seu autor preferido?
8- Se fosse para você ter uma deficiência, qual você escolheria ter?
9- Você se sente preparado para dar aula?
10- Qual é sua área de potencialidade?
11- Qual é o trabalho da sala de recursos multifuncional?
12- Você tem aptidão para arte? Qual?
13- Você tem talento para a música? Toca algum instrumento? Qual?
14- Você é bom em matemática?
15- Conte-nos um pouquinho de suas últimas leituras realizadas ( artigo, revista, 
jornal, livro, etc...)
16- Por quê e para quê você decediu participar deste curso?
17- O que é aprendizagem?
18- Você possui conhecimento específico sobre alguma deficiência? Qual?
19- Você conhece os pressupostos da Educação Inclusiva?
20- Você já se sentiu excluído de alguma situação? 
21- Você já teve uma turma homogênea?

Anexo 2

Anexo 3



Questões:

1- Você tem aluno(s) com Deficiência Intelectual (DI) em sua(s) turmas?
(  ) Sim                                      (  ) Não

2- O(s) aluno(s) mencionado(s) apresenta(m) dificuldades em: 
(  ) Aprender    ou em            (  ) realizar algumas atividades

3- Cite exemplos de dificuldades que já observou em seus alunos com DI:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4- Há necessidade de realizar adaptações em seus procedimentos de ensino 
para favorecer o processo de aprendizagem destes alunos?

(  ) Sim                                      (  ) Não
5- Você sente dificuldades ou dúvidas em relação a como ensiná-los?

(  ) Sim                                      (  ) Não
6- Você sente dificuldades em relação a como interagir com ele(s)?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7- Você sente necessidade de receber informações e/ou orientações para lidar 
com estes alunos?

(  ) Sim                                       (  ) Não
8- Você considera ter conhecimentos suficientes para incluir alunos com DI nas 
atividades que desenvolve?

(  ) Sim                                      (  ) Não
9- Você tem interesse em participar de atividades que venham ampliar sua 
formação para inclusão de alunos com DI?

(  ) Sim                                       (  ) Não

10- Você considera que sua formação inicial deu subsídios teóricos/ metodológi-
cos e práticos para inclusão de alunos com DI?

(  ) Sim                                        (  ) Não 
11- Quais assuntos e/ou dúvidas você gostaria de ampliar seus conhecimentos 
para o trabalho com o aluno DI? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bom Trabalho!!
Obrigada pela colaboração.



2º ENCONTRO
  “O preconceito e a escola 
inclusiva”

Neste encontro teremos a presença da Profª Drª Simone Moreira de Moura da 
Universidade Estadual de Londrina-UEL, que abordará o tema: “O preconceito e a 
escola inclusiva”. 

Simone Moreira de Moura, Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora (1997), Mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piraci-
caba (2002), Doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (2007) 
e Pós Doutora pelo Instituto de Psicologia da USP Departamento de Psicologia da 
Aprendizagem, Desenvolvimento e Personalidade (2014). Atualmente é docente na 
Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Educação. Tem experiência na 
área de Educação, com ênfase em Educação lnclusiva . Os temas a seguir aparecem 
com maior frequência nas ações, estudos e publicações: Educação Inclusiva, Precon-
ceito, Eugenia, Tecnologias Genéticas. Líder do Grupo de Pesquisa em Educação, 
Deficiências e Novas Tecnologias (GEPEDTEC) Cnpq, Membro do Laboratório sobre 
Preconceito no Instituto de Psicologia da USP.

3º ENCONTRO
  “Conhecendo um pouco da 
história da educação especial”

“Não é o mais forte da espécie que sobrevive. Nem o mais inteligente. 
É aquele que melhor se adapta as mudanças” (Charles Darwin)

Assista o vídeo: “Quem Mexeu no meu queijo” 
disponível em: http://youtu.be/IMf_p87hx8o

Durante a exibição do vídeo, questões serão apresentadas na tela. Ao surgirem 
às questões o vídeo poderá ser pausado para que essas questões possam ser discu-
tidas com o grupo, com atenção para que seja explorada a ideia acerca da realidade 
dos sujeitos.

Sinopse: De fácil leitura e compreensão, QUEM MEXEU NO MEU QUEIJO é 
uma parábola que retrata a vida, suas mudanças e os objetivos (queijos) que muitos 
buscam. O “LABIRINTO”, onde os personagens vivem a história, representa o local 
onde ocorrem as buscas incessantes pelos seus objetivos. Seja no emprego, na fa-
mília ou mesmo nos relacionamentos pessoais. É uma analogia ao cotidiano do ser 
humano, sujeito a mudanças inesperadas. 



Após a exibição do vídeo, debater as seguintes questões:
a) Como vocês analisam as atitudes dos personagens? 
b) Quando mudamos aquilo em que acreditamos, mudamos o que fazemos. 

Você se considera uma pessoa flexível às mudanças?
c) Nos tempos atuais, é necessário saber mudar e estar disposto a reaprender. 

A conjuntura do vídeo aborda situações que ocorrem em nossa vida habitual. Como 
você reage ao se deparar com circunstâncias de mudanças?

Reflexão

Reflexão

Subsídios Teóricos

Direcionar os participantes do grupo de estudos para conhecer melhor os mo-
mentos históricos da Educação Especial, com a exposição e reflexão dos textos:

- Texto1: “O Processo Histórico da Educação Especial.”
- Texto2: “Inclusão: O paradigma do século 21”- Romeu Kazumi Sassaki, p. 19-

23 - Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf
- Texto3: “Os homens não fervem à mesma temperatura”. A Educação Inclusiva - 

O que o professor tem a ver com isso? Coordernação Marta Gil. p.91 a 94. Disponível 
em: http://saci.org.br/pub/livro_educ_incl/redesaci_educ_incl.pdf

a) Analisar os momentos históricos que mais chamaram a atenção dos partici-
pantes: Segregação/ Integração/ Inclusão.

b) Caracterizar a diferenciação das fases: Integração escolar / Inclusão escolar.
c) Segundo Sassaki a inclusão requer mudanças na perspectiva pela qual a edu-

cação deve ser entendida. Que analogia pode-se fazer destas leituras com o vídeo: 
Quem mexeu no meu queijo?

O autor utiliza-se de quatro personagens: Os ratos Sniff e Scurry, e os duendes 
Hem e Haw para retratar as diversas características do ser humano. Seu lado simples 
e complexo. Em alguns momentos o homem pode agir como Sniff, aquele que perce-
be rapidamente as mudanças. Ou então, como Scurry, que sai em atividade, é mais 
pró-ativo. Ou Hem, um dos duendes, que não aceita as mudanças, resistindo a elas. 
E finalmente Haw, o outro duende: Adapta-se em tempo a nova realidade e acredita 
que as mudanças podem levar a algo melhor.



TEXTO 1

   PROCESSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Percorrendo a evolução histórica da educação especial percebe-se, desde a 
antiguidade até os dias atuais, como as sociedades demonstram dificuldades em 
lidar com as diferenças entre pessoas e de aceitar a deficiência intelectual.

Na antiguidade clássica as pessoas com deficiência não tinham direito à vida, 
eram concebidas como castigo dos céus para a expiação dos pecados de seus 
ancestrais. É sabido que em Esparta crianças portadoras de deficiências físicas 
ou mentais eram consideradas sub-humanas o que legitimava sua eliminação e 
abandono, prática perfeitamente coerente com os ideais atléticos e clássicos (PES-
SOTTI, 1984).

Na Idade Média, com o Cristianismo, o deficiente ganha alma, passando à 
condição de filho de Deus e como tal, não pode ser eliminado e abandonado con-
forme era a prática espartana (PESSOTTI, 1984). O caráter cristão conferiu valores 
éticos à sociedade. Sob essa visão os deficientes acabaram sendo acolhidos por 
caridade em instituições religiosas.

Por volta de 1325, foi criado a primeira legislação “De praerogativa Regis” que 
referia-se aos cuidados a tomar com a sobrevivência e, sobretudo, com os bens dos 
deficientes intelectuais. “O rei devia zelar primeiramente, para que os idiotas fos-
sem plenamente satisfeitos em todas as suas necessidades, pois ele se apropriava 
da parte de seus bens [...]” (PESSOTTI, 1984, p.5). Percebe-se que neste momen-
to, o deficiente merece sobreviver, seja por ter alma, seja por ter bens ou direitos de 
herança. Podemos aqui, fazer uma inferência da lógica do “ter” sobre o “ser” que 
prevalece na sociedade capitalista.

Se o documento De prerrogativa Regis favorecia o deficiente com posses, o 
Directorium, apenas quatro ou cinco décadas depois, punha em grave risco o de-
ficiente dono de bens e que de algum modo pudesse ser denunciado ou acusado 
por culto a divindades estranhas ou práticas demoníacas, atos homossexuais ou 
contestação da palavra do bispo ou da igreja.  “O homem é o próprio mal quando lhe 
faleça a razão ou lhe falte à graça celeste a iluminar-lhe o intelecto [...]” (PESSOTTI, 
1984, p.12).

Januzzi (2006) descreve que na história da educação especial brasileira, pri-
meiro foram os cegos e surdos que tiveram suas instituições criadas no século XIX. 
O Imperial Instituto dos meninos cegos que mais tarde denominou-se Instituto Ben-
jamin Constant (IBC) e o Instituto Nacional dos Surdos-Mudos, depois intitulado de 
o Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), ambos no Rio de Janeiro.

Do período de nossa colonização ao Império, a educação popular e principal-
mente a educação dos deficientes intelectuais, não era motivo de preocupação e de 
atenção dos governantes. 

Jannuzzi (2006) relata não ter encontrado em seus estudos nenhuma provi-
dência quanto à educação do deficiente intelectual no Brasil nos primórdios de nos-
sa colonização. A mesma autora escreve que “as diferenças individuais mais evi-



dentes foram inspirados no acolhimento, em locais às vezes mais, às vezes menos 
educativos, quer em hospitais junto aos doentes, quer em asilos com desvalidos.” 
(JANNUZZI, 2006, p.67). Neste período, o que se viu foi uma absoluta ocultação da 
presença do deficiente na sociedade brasileira.

Os primeiros a se preocuparem com a educação do deficiente intelectual no 
Brasil pode-se dizer que foram os médicos. A pesquisadora Jannuzzi (2006) ex-
pressa em seus relatos: Os médicos também perceberam a importância da pedago-
gia, criando instituições escolares ligadas aos hospitais psiquiátricos, congregando 
crianças bem comprometidas em seu quadro geral e que estavam segregadas so-
cialmente junto com os adultos loucos. Os relatos contam que foi neste período que 
os médicos Juliano Moreira e Fernando Figueira fundaram o Pavilhão Bournevile 
anexo ao hospício na praia vermelha no Rio de Janeiro, pois acreditavam que esse 
espaço seria uma alternativa de tratamento e educação para os pequenos infelizes 
daquele hospício.

Mais tarde, em São Paulo, foram construídos, também, pavilhões anexos a 
hospitais psiquiátricos, sob a preocupação médico-pedagógica “Já era a percep-
ção da importância da educação; era já o desafio trazido ao campo pedagógico 
[...]” (JANNUZZI, 2006, p.38). 

Vemos assim desde o princípio a forte influência que o pensamento clínico 
estabeleceu com a edificação de um sistema educacional paralelo de atendimento 
terapêutico-pedagógico para crianças deficientes e outro sendo o sistema de edu-
cação formal para crianças ditas normais.

A história da educação brasileira permite-nos constatar que esta só se tornou 
preocupação do governo ou das classes dominantes quando estes sentiram a ne-
cessidade de garantir o poder em suas mãos ou quando os movimentos passaram 
a lutar por educação como direito. 

Sobre esse assunto afirma Jannuzzi (2006, p. 20):

Quanto à educação de deficientes, surgiu, pelo trabalho promovido por 
algumas pessoas sensibilizadas com o problema, que encontraram apoio 
governamental – precário, é verdade-, mas num momento em que a elite 
intelectual estava preocupada em elevar o Brasil ao nível do século.

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações de 
pessoas preocupadas com o problema da deficiência. Na esfera governamental 
prossegue a instaurar algumas ações, criando escolas junto aos hospitais e ao 
ensino regular; entidades filantrópicas especializadas, diferentes atendimentos em 
clinicas, institutos psicopedagógicos e centros de reabilitação, geralmente particu-
lares, a partir de 1950, principalmente. Tudo isso no conjunto da educação geral na 
fase de incremento da industrialização do Brasil (JANNUZZI, 2006).

Em 1970 de acordo com Jannuzzi (2006), é criado a (CENESP) Centro Na-
cional de Educação Especial, oficializando-se assim um órgão que se comprometia 
com uma política mais efetiva e que poderia melhorar o que se vinha realizando 



precariamente com o deficiente no Brasil. Mais tarde a CENESP torna-se a Secre-
taria Nacional de Educação Especial.

Estabelece-se aqui a fase da integração em fins de 1970 e início de 1980 e re-
fere-se ao fato de o individuo ser respeitado em sua diferença e de viver e conviver 
em uma sociedade justa e inclusiva, sem ser segregado. 

Na perspectiva de Cardoso (1992, p. 89-90):

Este viver e conviver em sua própria comunidade é um direito e uma ques-
tão de justiça (...) este processo deverá estar direcionando para mudanças 
de atitudes com valorização das diferenças e do cooperativismo, a desco-
berta e aceitação de dificuldades, deficiências e necessidades específicas 
de cada ser humano, bem como a valorização das potencialidades e dons 
específicos de cada um da comunidade.

O movimento de Integração nasce no Brasil com a seguinte perspectiva: clas-
ses especiais para atender os menos prejudicados e escolas especiais para atender 
os casos considerados de maior gravidade. Revelou-se desta maneira, aspectos 
negativos, uma vez que estes espaços tornaram-se ambientes segregativos dentro 
de espaços educacionais, perdurando assim, mais a discriminação sócio educacio-
nal do que oportunidades educacionais.

4º ENCONTRO
  “Educação Inclusiva 
     e a Legislação”

A proposta deste encontro é a de conhecer sobre os principais documentos que 
norteiam a educação inclusiva. A partir desses estudos compreender que o melhor 
para todos os alunos é uma educação que respeite as características de cada estu-
dante, que ofereça alternativas pedagógicas que atendam às necessidades educacio-
nais de cada aluno: uma escola que ofereça tudo isso num ambiente acolhedor, onde 
todos possam conviver e aprender com as diferenças.

Assista o vídeo: “O problema não é meu” 
disponível em: http://youtu.be/s_Dt1qJvVoo

Negar a existência do problema, recusar o trabalho em equipe, apontar culpa-
dos são situações comuns em muitos ambientes de trabalho. No entanto, este tipo 
de situações pode ser evitado através de um simples conceito. O PROBLEMA É DE 
TODOS NÓS!



Subsídios Teóricos

A legislação nacional, bem como as políticas públicas, orientam a implementa-
ção da educação inclusiva nas escolas brasileiras, incentiva a igualdade e o direito à 
educação para todos. 

O trabalho pretende abrir reflexão referente a questões que precisam ser discu-
tidas sobre as políticas de educação voltadas aos alunos que apresentam deficiência 
intelectual e no que a influência dessas políticas pode refletir sobre o trabalho do pro-
fessor em sala de aula.

Neste encontro realizaremos as leituras de textos referentes aos aspectos legais 
da Educação Inclusiva. A proposta será de estudo sobre a educação inclusiva nos 
documentos internacionais e na legislação brasileira, apresentados a partir da leitura 
dos textos: 

- Educação Inclusiva: construindo uma sociedade para todos - Marta  Gil,p.14-22. 
Disponível em http://saci.org.br/pub/livro_educ_incl/redesaci_educ_incl.html 

- Diretrizes Nacionais para a educação Especial na Educação Básica-2001. Dis-
ponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res2_b.pdf

- Lei Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 1996 – 
Capítulo V. art. 58,59 e 60. p.21-22. Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf

Reflexão

a) Quais aspectos tem comprometido o processo de inclusão escolar?
b) Os valores inclusivos são discutidos (ou não) e com que abordagem: crítica, 

reflexiva ou como determinação das políticas educacionais a serem cumpridas;
c) Como se sentem os que participam da comunidade escolar, em especial os 

alunos com necessidades educacionais especiais e seus professores;
d) Pensar sobre a educação e a questão da inclusão na sociedade contempo-

rânea: a importância da experiência entre diferentes alunos na escola e a democrati-
zação da educação. 



Reflexão

5º ENCONTRO
  “Quem são as pessoas com 
deficiência intelectual?”

Sinopse: Este vídeo refere-se ao nascimento de uma criança diferente no seio 
da família. Mostra as expectativas, a decepção subsequente e a possibilidade de lidar 
com a descoberta de uma nova situação. Esta situação pode ser vivida pela escola, 
quando recebe uma criança “diferente” pela primeira vez. Portanto, é uma reflexão 
que se faz necessária na escola e pelo professor que está em contato com a criança.

Após a exibição do vídeo realizar a análise e discussão da problemática aborda-
da no mesmo. 

Assista o vídeo: “Bem vindo à Holanda” 
disponível em: http://youtu.be/Tv9niRo8mOA

Subsídios Teóricos

- Ler o texto: A Caracterização da Deficiência Intelectual (Anexo4)
- Trabalhar com o material: Avaliação no Contexto Escolar da Secretaria de Es-

tado da Educação Superintendência do Estado da Educação – Departamento da Edu-
cação Especial e Inclusão Educacional.

- Apresentar quatro estudos de casos ao grupo participante. Este instrumento 
pedagógico será para o aprendizado e troca de experiência de como agir em situa-
ções semelhantes aos casos estudados. Os participantes irão levantar as questões 
para análise e debate, a fim de permitir a tomada de decisão sobre os procedimentos  
e intervenções que considerar necessárias para respostas significativas ao processo 
de inclusão do aluno em questão.

a) Com o objetivo de favorecer as condições de participação de todos e o suces-
so na aprendizagem, será proposto o desafio do estudo de casos. Um momento de 
tirar as dúvidas e debater sobre os receios dos professores participantes.

 “Educação para todos, é pois, a possibilidade de se ter

 uma sociedade para todos.” (Paulo Ross)



b) Realizar as discussões e debates sobre os encaminhamentos para a avalia-
ção pedagógica no contexto escolar de um aluno que apresenta indícios de deficiên-
cia intelectual. 

c) Identificar as necessidades de aprendizagens dos alunos do estudo de casos, 
refletir sobre os tipos de apoios necessários e as estratégias necessárias para promo-
ver o desenvolvimento da aprendizagem.

CARACTERIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Muitas foram as terminologias utilizadas para se referir à pessoas com (DI), 
no decorrer do processo histórico de atendimento educacional. 

Carvalho (2000, p.38 apud Toledo, 2011, p.26) destaca que a substituição 
dos termos “excepcional”, “deficiente”, “portador de deficiência”, “pessoa com de-
ficiência”, para “necessidades especiais”, mostra um avanço do paradigma, já 
que os termos anteriores centravam-se na deficiência do aluno e o termo atual 
refere-se às respostas e aos meios que a escola e a sociedade organizam-se 
para melhor atendê-los.

O termo deficiência mental, vem sendo substituído por deficiência intelectu-
al. A Declaração de Montreal, publicada em 2004 é um dos primeiros documen-
tos, que utiliza a nomenclatura deficiência intelectual.

 O uso do termo vem sendo recomendado pela própria Associação Ameri-
cana de Retardo Mental – AAMR que em 2006 passou a ser denominada “Inter-
national Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities” (AAIDD), 
Associação Internacional de Estudos Científicos das Deficiências Intelectuais.

Atualmente estamos em um período de transição sobre a denominação do 
público alvo desta pesquisa. Alguns pesquisadores ainda utilizam a denominação 
“deficiente mental” e outros mais recentes já se referem a “deficiência intelectual”.

Algumas pesquisas de Pletsch (2012) têm revelado que a troca de um ter-
mo pelo outro não mudou ainda as concepções estigmatizantes sobre o desen-
volvimento das pessoas com deficiências intelectuais no cotidiano escolar.

No Brasil, o conceito usado pela legislação é o apresentado pela Associa-
ção Americana de Retardo Mental (AAMR 2002 [2006]) – considerado “sócio-his-
tórico-cultural” -, em que a deficiência mental é concebida como:

 “[...] limitações significativas no funcionamento intelectual global, acom-
panhadas por dificuldades acentuadas no comportamento adaptativo, 
manifestadas antes dos 18 anos de idade” (AAMR 2002 [2006, p. 20]).

A Secretaria de Estado da Educação Superintendência da Educação do 
Paraná SEED/SUE/DEEIN, Paraná (2008), na instrução número 015/2008, se 
refere à área da Deficiência Mental/Intelectual e Transtornos Funcionais Específi-
cos para definir o público alvo do atendimento especializado na sala de recursos. 

Anexo 4



Sendo assim, no Paraná, a legislação já vem utilizando o termo deficiência inte-
lectual em seus documentos normatizadores. 

Glat (2007) e Pletsch (2009) tomam como referência cinco dimensões que 
dizem respeito a diferentes aspectos do desenvolvimento da pessoa com defi-
ciência intelectual. Sendo elas: Habilidades intelectuais; Comportamento adap-
tativo; Participação, interação e papéis sociais; Contexto (família, vizinhança, 
escola); e Saúde. Estas dimensões são importantes para a avaliação e o plane-
jamento educacional.

Fierro (2004) descreve que a Caracterização da deficiência intelectual, não 
é algo simples de ser diagnosticado, devido a sérias limitações não em apenas 
um único âmbito, mais sim por vários deles. O autor especifica que a limitação 
deve ocorrer em quase todas as dimensões. Com destaque ao funcionamento 
adaptativo e não apenas no intelectual. 

Em outras palavras os limites entre deficiência intelectual e outras cate-
gorias, como a de atraso evolutivo ou dificuldades gerais de aprendizagem são 
fronteiras e só o desenvolvimento da pessoa e sua resposta à intervenção edu-
cativa permite, com o tempo, discernir a deficiência intelectual permanente, de 
outros possíveis atrasos e/ou dificuldades de caráter transitório ou menos ge-
neralizado.

O modelo multidimensional almeja superar a idéia de que a deficiência in-
telectual é uma condição permanente, pautada de uma concepção quantitativa, 
com base apenas nos testes psicométricos (QI), em favor de uma concepção 
segundo a qual o desenvolvimento varia conforme os apoios e/ou suportes re-
cebidos pelo indivíduo, uma concepção que valoriza o meio social onde se vive.

Para a AAIDD (2006) as limitações no funcionamento intelectual estão pre-
sentes quando o indivíduo apresentar coeficiente de inteligência (QI) inferior a 
70. Segundo esta Associação, testes de QI devem ser utilizados com cautela, 
uma vez que os resultados podem não expressar a inteligência do indivíduo. Os 
testes são apenas um dos critérios para identificar o funcionamento intelectual.

A Superintendência da Educação e Departamento de Educação Especial 
Inclusiva SEED/SUED/DEEIN, Paraná (2008) orienta que os alunos com indica-
tivos de DI devem ser encaminhados para avaliação no contexto escolar. Orien-
ta também as escolas a encaminharem os alunos que apresentarem indícios de 
distúrbios de aprendizagem para uma avaliação multiprofissional incluindo no 
parecer o CID, se houver. Exige-se também a avaliação psicológica que indica 
se o desempenho do aluno encontra-se significativamente abaixo da média ou 
abaixo do esperado para sua idade. O diagnóstico se dá por meio de teste for-
mal para verificação do potencial intelectual. (PARANÁ, 2008).

Segundo Fierro (2004) a deficiência intelectual apresenta-se como uma 
condição permanente, porém não irreversível. Portanto é necessário referir-se 
a deficiência intelectual às necessidades educativas especiais e ao professor 



6º ENCONTRO
“Deficiência Intelectual X Ensino 
Aprendizagem”

“Todo ser humano é capaz de aprender e de ensinar, e, 
no   processo de construção do conhecimento, todos os 
envolvidos aprendem e ensinam. O processo de ensino-
aprendizagem é mais eficaz quando o educando participa, 
ele mesmo, da construção do ‘seu’  conhecimento e não 
apenas “aprendendo” o conhecimento.” Gadotti (1992)

consiste o papel de mudar para melhor o grau de capacidade intelectual do aluno, 
uma vez que a inteligência é caracterizada pelos processos que estão ausentes 
ou debilitados nos sujeitos com deficiência.

Pletsch (2013) aponta que a AAMR propõe o sistema de apoios como re-
cursos e estratégias que objetivam promover o desenvolvimento, a educação, o 
interesse e o bem estar, que melhoram o funcionamento individual da pessoa com 
deficiência. Para tanto, apresenta duas modalidades de apoios: A primeira rela-
ciona-se aos recursos e estratégias usadas pelo próprio sujeito com deficiência 
e sua família. A segunda refere-se por sua vez a estratégias e recursos adotados 
por profissionais da área da educação, saúde e assistência social, por exemplo, 
para favorecer o desenvolvimento, a autonomia, a integração e a inclusão escolar 
e social da pessoa com deficiência. 

Segundo Fierro (2004,p.196)

O grau de instrução necessário para produzir aprendizagem represen-
ta um índice básico que, nesse modelo, é constituída pelos processos 
ausentes ou debilitado em tais sujeitos. Inteligência é a capacidade de 
aprender em condições de instrução incompleta, enquanto que atraso é 
resistência à instrução mais completa- mais redundante mais bem orde-
nada e sistematizada- para que o indivíduo chegue a aprender.

“Para Fierro os modelos de processamentos de informação podem ser com-
parados com o processamento informático do “hardware” que é a capacidade de 
memória, de armazenamento e o “software”, seus programas de processamento, 
as rotinas e estratégias mediante as quais funcionam. Podemos fazer uma ana-
logia ao processo de aprendizagem do aluno com deficiência intelectual com o 
computador, pois o hardware é modificável e os programas e seu funcionamento 
podem ser aperfeiçoados, desta forma, também a ênfase na intervenção da pes-
soa com deficiência intelectual pode ser ampliada, como conseqüência, de uma 
melhoria das estratégias e até mesmo da inteligência.



 SINOPSE: “A Maçã” narra a história verídica de duas irmãs gêmeas, Massou-
meh e Zahra, trancafiadas em casa pelos pais – uma senhora cega e um senhor 
desempregado – durante 11 anos, o que as levou a um processo de atraso no de-
senvolvimento global. A prisão domiciliar era justificada por uma passagem de um 
texto religioso do Alcorão, segundo o qual as jovens são como pétalas, que fenecem 
ao contato do sol e não podem ser tocadas por homens. No filme, acompanhamos o 
drama dos pais (do pai, principalmente) para não ver as filhas ficarem sob a tutela do 
Estado. Ele tentará ensinar as meninas a desenvolver habilidades essenciais, como 
varrer o terreiro e fazer comida, para provar a uma assistente social que elas devem 
ficar com a família. O instigante é que não só a história das irmãs é verídica como os 
envolvidos no drama representam a si mesmos no filme. O pai, por exemplo, aceitou 
representar a si mesmo por acreditar que, assim, poderia defender seu nome, que 
fora, em sua opinião, caluniado.

Assista o vídeo: “A Maçã” disponível em: http://youtu.be/buhLlfTVPwI

 - Trabalhar neste encontro com a concepção sócio-histórico-cultural da teoria 
de Vigotski e suas contribuições ao processo de ensino aprendizagem de alunos com 
deficiência intelectual. (Texto1)
 - Dividir os participantes em grupos menores. Orientar cada grupo para uma 
leitura do texto: “Os métodos de aprendizagem cooperativa. Sua relevância para a 
aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais.” dos autores: 
César Coll, Gerardo Echeita e Elena Martín, cap3. Após a leitura, cada grupo fará a 
apresentação de um método cooperativo que analisou.

Subsídios Teóricos

Contribuições de Vigotski ao processo de ensino-aprendizagem

Para discorrer sobre o desenvolvimento e o processo de ensino-aprendiza-
gem de alunos com deficiência mental, optamos pela concepção sócio-histórico-
-cultural de Lev Semyonovitch Vigotski, (1997, 2001, 2003). Esse autor considera o 
processo educacional como uma prática social dialógica mediada pela linguagem e 
pelo social. Na concepção de Vigotski, o ser humano nasce apenas com recursos 
biológicos, mas através da convivência social, com seus valores e sua cultura es-
ses recursos concretizam o processo de desenvolvimento humano e esse fator é 
possível de ser desenvolvido através do processo ensino-aprendizagem.

TEXTO 1



Para Vigotski, as leis que regem o desenvolvimento da pessoa com deficiên-
cia intelectual são as mesmas que regem o desenvolvimento das outras pessoas. 
Isso se aplica também aos processos de ensino-aprendizagem. Para ele, a criança 
cujo desenvolvimento foi comprometido por alguma deficiência não é menos de-
senvolvida do que as crianças “normais”, mas é uma criança que se desenvolve 
de outra maneira. 

Desta forma é preciso conhecer os princípios que regem o desenvolvimento 
humano “normal” e as particularidades do desenvolvimento vinculado ao compro-
metimento do funcionamento intelectual. Deve-se levar em conta que a criança 
com deficiência intelectual tem alterações nos processos mentais que interferem 
na aquisição da leitura, dos conceitos lógico-matemáticos, na realização das ativi-
dades da vida diária, no desempenho social, entre outras habilidades.

Sendo assim, as crianças com deficiência intelectual poderão apresentar um 
ritmo de aprendizagem mais lento, necessitando de um tempo maior para realizar 
as tarefas e/ou estratégias pedagógicas diferenciadas das usadas pelos colegas 
de sala de aula. Para tanto, na maioria das vezes, é necessário promover, durante 
as práticas curriculares, mediações com ferramentas diferentes das usadas para 
os demais alunos da sala de aula, ou mediações em ambientes externos à sala co-
mum para que esses alunos tenham a possibilidade de desenvolver as chamadas 
zonas de desenvolvimento proximal.

Outro importante aspecto para se compreender o processo de desenvolvi-
mento da criança com deficiência intelectual discutido por Vigotski é o conceito de 
compensação: “todo defeito cria os estímulos para elaborar uma compensação” 
(Vigotski, 1997, p.14). Para ele a deficiência de uma função faz com que o sistema 
nervoso central assuma a tarefa de compensar o defeito. Os elementos pedagógi-
cos oferecidos ao aluno criam alternativas que podem contribuir para o desenvol-
vimento de áreas potenciais.

 Pletsch (2013) apresenta os dados sobre a prática curricular de uma pro-
fessora da 3ª série do Ensino Fundamental de uma sala inclusiva, dirigida a aluna 
Andréa (13 anos), com diagnóstico de deficiência intelectual que ilustra bem um 
processo de mediação adequado. Assim relata a professora:

“A minha prática pedagógica tem dado bastante certo porque eu tenho 
uma aluna incluída que você sabe quem é, e já tive outras experiências 
com alunos incluídos. Tive uma na terceira série que, apesar da limitação 
dela, eu fazia de tudo para levá-la a se superar, a superar suas limita-
ções, era uma criança que não abria a boca, foi vencendo a timidez, as 
barreiras e todas as coisas. Então eu acho que a criança tem todo direito, 
mas, contudo tem que haver o estímulo. Tem que ter. Em meu dia a dia 
em sala de aula procuro nunca isolar a criança deficiente, pelo contrário, 
procuro inseri-la dentro da turma. Ela não se sente diferente, ela é até 
mais ajudada, mais assistida. A turma, por ser unida, respeita a limitação 
do colega, respeita numa boa e ajuda mais ainda, colabora mais. E na 
hora que eu faço a avaliação com a aluna incluída, em que a aluna se 
manifesta e se faz presente, os outros entendem que tem que ser vista de 
uma maneira diferente e ainda ajudam, valorizam. Eu acho isso muito im-
portante. Eu acho que, a partir do momento em que há monitoria, em que 
uns ajudam aos outros, os que tem uma limitação, o trabalho dá certo. 
Então a minha prática não muda muita coisa não, eu simplesmente faço 



com que esses alunos se sintam à vontade e sejam eles mesmos. Isso é 
muito importante. A professora da sala de recursos [...] nós trabalhamos 
juntas. Engraçado que quando fechamos o conceito da aluna sempre batia 
os resultados meus com os dela”. professora em entrevista, 18/05/2007.

Na perspectiva da prática desta professora, a deficiência deixa de ser um qua-
dro estável e passa a ser um quadro evolutivo pautado na valorização e no respeito 
aos alunos em suas individualidades, onde se atende à diversidade de sua turma e 
envolve a todos com intervenções que garantem a aprendizagem.

É momento de ajustar as necessidades dos profissionais da educação às ne-
cessidades dos alunos. Para isso, direcionemos agora os esforços na formação dos 
professores em serviço para atuar na inclusão de alunos com DI em classes hete-
rogêneas na rede regular de ensino. Nesta perspectiva a intenção deste trabalho é 
favorecer o diálogo entre os aspectos teóricos e práticos fazendo as interpretações 
possíveis sobre uma escola inclusiva e democrática, onde todos os profissionais da 
educação possam com autonomia, segurança e criatividade efetivar a sala de aula 
inclusiva e tornar-se sujeito da aprendizagem e de sua atuação profissional.

Reflexão

a) Após a exibição do filme: “A maçã” e das reflexões do texto sobre: “As con-
tribuições de Vigotski ao processo de ensino aprendizagem”, realizar as analogias 
destes e refletir a seguinte questão: O desenvolvimento de um ser humano dependerá 
das mediações que se dará para ele?

b) Que vantagens e/ou limitações os métodos de aprendizagem cooperativa 
apresentam aos alunos com necessidades educacionais especiais?

c) Refletir sobre os encaminhamentos pedagógicos necessários para efetiva-
ção da aprendizagem a um grupo de alunos heterogêneos em uma escola inclusiva. 
Exemplo de técnicas inclusivas com tutoria por pares e de grupos cooperativos.

7º ENCONTRO
  “Estratégias Educacionais”

Assista o vídeo: “Como estrelas na Terra, toda criança é especial” 
disponível em: http://youtu.be/EaFpfX4GcbU

Sinopse: Ishaan tem oito anos, é cheio de imaginação e gosta muito de de-
senhar e brincar. Solitário, tem como amigos os cães e os peixes do aquário. Suas 



- Apresentação dos slides: “Procedimentos Educacionais para a inclusão”, as 
adaptações curriculares de pequeno e grande porte, tendo por base os textos pu-
blicados pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e Cultura 
(BRASIL.) 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/construindo.pdf
(Escola Viva vol.05/Mec-2000) ... pequenos ajustes nas ações planejadas a se-

rem desenvolvidas no contexto da sala de aula” (Escola Viva. Vol. 06/Mec-2000).
Disponível em: 
http://www.nre.seed.pr.gov.br/cascavel/arquivos/File/educacao_especial/organizacao_trabalho_pedagogico.ppt

- A caracterização da diferenciação curricular, procedimento que prevê apenas 
o aprimoramento dos procedimentos de ensino e dos meios de acesso ao currículo 
(DUK, 2005)  - (anexo) 

Realizar a leitura e análise do texto:
“A utopia possível”. A Educação Inclusiva — O que o professor tem a ver com 

isso? Coordenação- Marta Gil. p.46-50. 
Disponível em http://saci.org.br/pub/livro_educ_incl/redesaci_educ_incl.pdf

Subsídios Teóricos

a) Refletir sobre os procedimentos pedagógicos e metodológicos que favorecem 
a inclusão, a aprendizagem e a participação da pessoa com deficiência intelectual em 
uma escola inclusiva. 

b) Realizar uma reflexão sobre sua prática de modo crítico.
c) Como o professor é capacitado para atender às demandas das pessoas com 

deficiência? Os professores reclamam da falta de apoio em sua escola?

Reflexão

brincadeiras passam por poças d’água e pipas. Ele não presta nenhuma atenção nas 
aulas e, antes de ser reprovado por preguiça e rebeldia, seus pais o transferem para 
uma escola interna. Num primeiro momento, o garoto se sente abandonado e sofre 
com a separação. Mas o professor de arte Nikumbh percebe a existência de um pro-
blema e, na busca da solução, devolve a alegria e a auto-confiança de Ishaan.



8º ENCONTRO
  “Avaliando os encontros”

Estamos chegando ao final deste trabalho, é de suma importância a sua avalia-
ção.

A proposta de avaliação é flexível, aberta ao diálogo e será avaliada constan-
temente durante a execução dos encontros, podendo ser alterada de acordo com a 
necessidade.

 Este encontro será aberto aos participantes para o relato de experiências sobre 
algumas dificuldades que vivenciam em sala de aula com algum aluno.

Após os estudos, conhecimentos e reflexões, é hora de retomar as informações 
levantadas no questionário inicial e fazer os apontamentos para que o grupo de estu-
dos avalie com que medida as expectativas foram atendidas e quais as contribuições 
que as atividades trouxeram para sua formação e atuação como profissional da área 
da educação, no que tange ao trabalho desenvolvido com o aluno que apresenta de-
ficiência intelectual em uma escola regular. 

Dinâmica 
Composição da figura humana
Para a composição de uma figura humana contaremos com a participação de 

todo o grupo participante desta formação em serviço.
O objetivo desta atividade é que cada participante desenhe apenas um membro 

do corpo humano que retirar no sorteio.
Descrição: Cada integrante sorteará a parte de um membro do corpo humano, 

em seguida o coordenador distribuirá folhas sulfites, lápis para o desenho e tesouras 
para o recorte. Após o desenho pronto, cada participante irá até o quadro negro colar 
a parte de seu desenho e assim compor a figura humana. 

Reflexão

Realizar a análise do desenho e a conclusão da atividade. 
Refletir sobre a experiência que o grupo de estudos trouxe para os integrantes. 

O que mais chamou atenção? O que poderia ser diferente?
Considerações finais.
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