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Esta Unidade Didática apresenta 
aprofundamento teórico sobre a legislação 
que ampara a educação especial, tendo a 
Educação de Jovens e Adultos - EJA como 
modalidade de ensino da Educação Básica 
para o desenvolvimento e aprimoramento de 
habilidades manuais e de uso diário de vida 
pessoal como habilidades domésticas dos 
alunos deficientes. O objetivo deste estudo 
visa capacitar alunos com deficiência 
intelectual para que consigam, com o uso 
dessas habilidades, produzir artigos, artefatos 
manuais, objetos e produtos que de alguma 
forma os tornem conscientes da capacidade 
que possuem e, quem sabe, por meio da 
sistematização do conhecimento explorar tal 
aprendizagem no âmbito profissional. As 
habilidades de uso diário terão relevância, 
uma vez que estas ajudam o aluno deficiente 
a tornar-se mais seguro e independente no 
convívio social e doméstico. Esse trabalho 
será desenvolvido em sala de aula por 
intermédio de aulas expositivas e práticas. 
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PRODUÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA 

UNIDADE DIDÁTICA 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Com base no projeto proposto no Programa de Desenvolvimento Educacional 

– PDE para a Escola São Francisco de Assis – Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, na modalidade de Educação Especial, Educação para Jovens e 

Adultos – EJA, no município de Uraí, no estado do Paraná, buscamos com o fruto de 

nossa capacitação, aprofundar   estudos sobre as habilidades manuais dos alunos 

com deficiência intelectual. Tal estudo tem como proposta de trabalho que estes 

alunos consigam, com o uso dessas habilidades, produzir artigos manuais, objetos e 

produtos artesanais que de alguma forma os tornem conscientes da capacidade que 

possuem e, quem sabe, por meio da sistematização do conhecimento explorar tal 

aprendizagem no âmbito profissional.  

Deste modo, o trabalho artesanal pode oportunizar ao educando especial o 

desenvolvimento de suas habilidades manuais, contribuindo para aumentar sua 

motivação na realização de atividades, desenvolvendo a atenção, a concentração e 

a coordenação motora fina, promovendo a socialização, o espírito cooperativo com a 

troca de materiais durante a realização das tarefas. Num primeiro momento, 

esperamos que os trabalhos manuais, produzidos por eles, tragam satisfação e 

prazer pessoal, elevando-lhes a autoestima ao efetuarem a realização de trabalhos 

concretos e bem elaborados, uma vez que 

a consciência do direito de constituir uma identidade própria e do 
reconhecimento da identidade do outro traduz-se no direito à 
igualdade e no respeito às diferenças, assegurando oportunidades 
diferenciadas (equidade), tantas quantas forem necessárias, com 
vistas à busca da igualdade (MEC/SEESP, 2001). 

 
Além disso, para um segundo momento, esperamos que tais trabalhos 

possam também trazer-lhes algum retorno financeiro. Pois, considerando a 

sociedade atual, acreditamos que a identidade pessoal e social é essencial para o 

desenvolvimento de todo indivíduo, enquanto ser humano e enquanto cidadão.  

No cotidiano escolar, em nossa prática pedagógica, observamos que o aluno, 

com algum tipo de deficiência, sente-se valorizado ao frequentar a escola 



especializada, como também ao ser atendido em suas necessidades de 

desenvolvimento, no seu desempenho no comportamento psicossocial e no 

aprimoramento de suas habilidades motoras. Dessa forma, buscamos com este 

estudo oferecer treinamentos e oficinas que desenvolvam as habilidades manuais 

dos alunos. Visamos, ainda, que tais habilidades contribuam para que os alunos 

encontrem satisfação pessoal no trabalho e no relacionamento social, sendo este 

trabalho um estímulo para que gostem e permaneçam na escola.  

Por esta razão, em nossa área de atuação profissional, há a busca incessante 

de práticas pedagógicas inovadoras que permitam uma ação docente crítica, 

transformadora e reflexiva sobre o trabalho diário do professor que tem plena 

consciência de que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (PAULO FREIRE, 

1996). 

Com a prática nesta Produção Didático-pedagógica, denominada Unidade 

Didática não se tem a pretensão de profissionalizar nossos alunos, tampouco 

apresentar respostas como receituário. Trata-se de uma prática que oferece dados 

para a reflexão e sugestões de atividades manuais a serem desenvolvidas com os 

alunos, matriculados na EJA da referida escola, que apresentam deficiência 

intelectual significativa. 

 

 

2. BASES LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

As Políticas Públicas voltadas para educação especial no Brasil, têm se 

preocupado com a educação inclusiva, que na maioria das vezes, não consegue 

atender satisfatoriamente o objetivo de promover a inserção social das pessoas 

deficientes e prepará-las adequadamente para tornarem-se economicamente ativas. 

As empresas, por força de lei, têm oferecido empregos à pessoa deficientes 

com necessidades especiais, porém o número de deficientes empregados é mínimo.  

Em 1991 foi criada a Lei de Cotas – Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 – que 

prevê que toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2% a 5% 

(dependendo do total de empregados) dos postos de trabalho a pessoas com 

alguma deficiência. Segundo Casal Jr. (2012), desde sua homologação, cerca de 

306 mil pessoas com deficiência foram contratadas. Conforme o autor, de acordo 



com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, “se 

todas as empresas do país cumprissem esta lei mais de 900 mil pessoas com 

deficiências estariam empregadas.” E para que isso aconteça é preciso “fazer com 

que os empresários acreditem mais na capacidade produtiva dessas pessoas”, 

afirma na nota o secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, Antônio José Ferreira.  

Entretanto, o antropólogo João Ribas, em seu artigo, assegura que as 

empresas, ao contratarem pessoas deficientes para trabalharem em suas empresas, 

apenas cumprem a Lei sem valorizar a competência profissional para o desempenho 

que a tarefa exige e sem proporcionar desenvolvimento profissional as mesmas. 

Neste mesmo ano, 1991, foi criada a Declaração Jomtien (Tailândia) – 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos estabelecendo novas definições e 

novas abordagens sobre as necessidades de aprendizagem para todo o mundo 

tendo a educação como direito fundamental de todos. No Brasil, em conformidade 

com os objetivos dessa Declaração foi divulgado, pelo Ministério da Educação, o 

Plano Decenal de Educação para Todos entre os anos de 1993 a 2003. Tal 

Declaração é considerada um dos documentos mundiais mais importantes para a 

educação, pois foi com ela que se desencadeou as adequações dos países para a 

inclusão das pessoas com deficiência. Ela propõe a educação para todos não 

somente como a leitura e a escrita, mas uma educação que possibilite 

conhecimentos onde a pessoa possa viver e trabalhar com dignidade tendo 

qualidade de vida e continuar aprendendo (DECLARAÇÃO DE JOMTIEN, 1990). 

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais, realizada pela 

Unesco e o governo da Espanha em 1994, Declaração de Salamanca, foi um marco 

importante no mundo todo para difundir a filosofia da educação inclusiva, que a partir 

daí ganha espaço para  as teorias e práticas inclusivas, inclusive no Brasil. 

Entre muitas das proposições da Declaração de Salamanca, uma delas é o 

“envolvimento ativo de aconselhamentos vocacionais, oficinas de trabalho, 

associações profissionais” (SALAMANCA, 1994), em que 

Jovens com necessidades educacionais especiais deveriam ser 
auxiliados no sentido de realizarem uma transição efetiva da escola 
para o trabalho. Escolas deveriam auxiliá-los a se tornarem 
economicamente ativos e provê-los com as habilidades necessárias 
ao cotidiano da vida, oferecendo treinamento em habilidades que 
correspondam às demandas sociais e de comunicação e às 
expectativas da vida adulta. Isto implica em tecnologias adequadas 



de treinamento, incluindo experiências diretas em situações da vida 
real, fora da escola. O currículo para estudantes mais maduros e 
com necessidades educacionais especiais deveria incluir programas 
específicos de transição, apoio de entrada para a educação superior 
sempre que possível e consequente treinamento vocacional que os 
prepare a funcionar independentemente enquanto membros 
contribuintes em suas comunidades e após o término da 
escolarização. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994) 
  

Quanto ao currículo pedagógico este deveria ser direcionado com programas 

específicos que apoiassem a entrada na educação superior e treinamentos 

vocacionais que os preparassem para uma vida independente enquanto seres 

atuantes na sociedade em que estão inseridos. “O currículo deveria ser adaptado às 

necessidades das crianças, e não vice-versa. Escolas deveriam, portanto, prover 

oportunidades curriculares que sejam apropriadas à criança com habilidades e 

interesses diferentes.” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994) 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB /9394 criada em 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ajustou-se à legislação 

federal e apontou que a educação das pessoas com deficiência deve dar-se, 

preferencialmente, na rede regular de ensino. 

A Educação Especial foi sistematizada no Brasil a partir de 1960, e no Paraná 

em 1963. É importante entender que essa preocupação em sistematizar essa 

educação tanto antes como depois desta data está relacionada às contradições 

existentes no contexto geral da educação e sua participação na sociedade 

capitalista. Ao longo da história as mudanças ocorridas na vida produtiva das 

pessoas com algum tipo de deficiência mental ou física é que desencadearam as 

transformações no atendimento a elas como a educação. Aranha (2001) relata que 

foi com a Revolução Industrial que houve a necessidade de estruturar os sistemas 

nacionais de ensino e escolarização para a população potencialmente produtiva da 

época, gerando o que se pode chamar de momento da educação.   

No Paraná, que fixa as normas para a Educação Especial, modalidade da 

Educação Básica para alunos com necessidades educacionais especiais no Sistema 

de Ensino do Estado do Paraná, e a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva (2008), assegura a oferta de atendimento educacional 

especializado aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais 

inclusive a superdotação/altas habilidades. 



A organização dessa educação está vinculada ao critério de que tais sujeitos 

necessitam esse atendimento especializado por não corresponderem à expectativa 

de normalidade aceita pela sociedade vigente, ou seja, sujeitos que teriam 

dificuldades no aprendizado em meio às classes de educação regular comum.  

Segundo Fonseca a criança deficiente é aquela que: 
 

se desvia da média ou da criança normal em: características 
mentais; aptidões sensoriais; características neuromusculares e 
corporais; comportamento emocional; aptidões de comunicação; 
múltiplas deficiências, até ao ponto de justificar e requerer a 
modificação das práticas educacionais ou a criação de serviços de 
educação especial no sentido de desenvolver ao máximo as suas 
capacidades. (2005, p.25) 

 

Indevidamente esses indivíduos muitas vezes foram rotulados de doentes 

mentais, loucos, idiotas, retardados, aleijados. Essa situação foi motivadora para se 

estabelecer uma sistematização de práticas direcionadas ao atendimento desses 

indivíduos, procurando evitar a exclusão total dos mesmos (FONSECA, 2005).   

No Brasil o primeiro atendimento escolar especial foi com a criação do 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atualmente Instituto Benjamin Constant) pelo 

Imperador Dom Pedro II (1840-1889) por meio do Decreto Imperial nº 1.428, de 12 

de Setembro de 1854. Mais tarde criou-se o Imperial Instituto de Surdos Mudos 

(atualmente Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES). Tal instituto atendia 

crianças surdas que em sua maioria foram abandonadas pelos pais. As atividades 

eram tricô para meninas e tipografia e encadernação para os cegos. Segundo 

Mazzotta (2005) na primeira metade do século XX já havia 54 estabelecimentos com 

a finalidade de atender às pessoas com deficiência.  

O século XX trouxe grande avanço para as pessoas com deficiência. A 

sociedade passou a se organizar para ajudar tais pessoas tanto de forma técnica 

como na educação. Essas pessoas passaram a ser vistas como cidadãs com 

direitos na sociedade em que viviam. Em meados do século XX surgem as 

associações de pais de pessoas com deficiência física e mental na Europa e 

Estados Unidos. No Brasil, são criadas as Associações Pestalozzi, instituições 

beneficentes e as APAES - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.  

Legalmente a educação como direito de todos é contemplada na Constituição 

Federal (1988), em seu artigo 205, que pressupõe a inclusão educacional das 



pessoas com deficiência no ambiente escolar. Em seu artigo 206 descreve-se a 

garantia do ensino com base na igualdade, no acesso e permanência na escola. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069, de 13 de Julho 

de 1990, (art. 4º), reitera o fundamento de que a educação é um direito de todos 

sem distinção, prevê e assegura que: 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 
1990)  

 

Dentro dessas perspectivas, a Política Nacional de Educação Especial do 

MEC (1994) propõe a seguinte definição para as oficinas pedagógicas, no caso um: 

 
[...] ambiente destinado ao desenvolvimento das aptidões e 
habilidades de portadores de necessidades especiais, através de 
atividades laborativas orientadas por professores capacitados, onde 
estão disponíveis diferentes tipos de equipamentos e materiais para 
o ensino/aprendizagem, nas diversas áreas do desempenho 
profissional. (PNEE – MEC 1994 p. 21) 
 

A Politica Nacional de Educação Especial foi criada pelo MEC em 1994, e 

vem recuperar o status da Educação Especial que passa a constituir-se como uma 

interface entre os diferentes níveis e modalidades de ensino. No ano seguinte o 

MEC oferece Educação Básica de qualidade e para todos (BRASIL, 2011). 

A Lei 9394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, fixa as diretrizes e bases 

da educação brasileira (LDBEN, 9394/96) com o objetivo de realizar um processo de 

mudança em todos os níveis da educação. Essa lei apresenta um capítulo sobre a 

formação de professores que trata dos fundamentos metodológicos, os tipos, as 

modalidades e locus dos cursos de formação inicial dos professores. Em seu artigo 

V, que trata especificamente da Educação Especial, preconiza que a mesma deve 

ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, e quando necessário, 

deve haver apoio especializado. E em seu artigo 59, preconiza que os sistemas de 

ensino deverão assegurar aos alunos “currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específica para atender às suas necessidades” (LDBEN, 

9394/96). 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


2 DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

No Brasil, historicamente pode-se observar que a profissionalização das 

pessoas com deficiências ocorre quase que exclusivamente nas instituições 

especializadas, através das oficinas pedagógicas abrigadas ou protegidas 

constituindo-se assim, numa forma segregada de profissionalização alvo de 

inúmeras reflexões sobre sua viabilidade ou não. Atendimentos estes que vêm 

sendo alvo de muitas críticas. Segundo Glat “o objetivo de profissionalização nas 

oficinas, cumpre na maioria dos casos, um papel apenas formal, uma vez que a 

oficina dá mais importância à finalidade de produzir do que de ensinar aos 

aprendizes” (GLAT,1998, p. 99 apud GOYOS, 1996), evidenciando uma contradição 

entre o que a instituição explicita e o que ela, na realidade faz na prática. 

O Brasil dispõe de uma das mais avançadas legislações mundiais de 

proteção e apoio às pessoas com deficiência, no que se refere ao acesso no 

mercado do trabalho. Nossa legislação deixa bem clara a importância da 

profissionalização com vistas à futura inserção destas pessoas no mercado de 

trabalho. Entretanto, nem sempre a sociedade tem oferecido à pessoa com 

deficiência condições para o exercício do direito ao trabalho. Também, os 

estereótipos relativos às deficiências mantêm os empresários, em geral, avessos a 

uma política de inclusão das pessoas com deficiências nos seus quadros. As portas 

que se abrem para elas são poucas e tendem a fechar-se de modo definitivo quando 

alguma delas, porventura empregada, não se adapta às exigências da empresa. 

Nesse caso, a inadequação individual passa a estender-se, por força do estigma 

preexistente, ao conjunto das pessoas com deficiências, como categoria. A 

dificuldade encontrada pela pessoa com deficiência para a qualificação profissional e 

inserção no mercado de trabalho é histórica. A desinformação e o estigma associado 

à pessoa e à deficiência, numa sociedade que tem na aparência, um dos critérios 

fundamentais para a seleção de mão-de-obra, constituem obstáculo de tal modo, 

que as conquistas nesse campo, embora significativas, continuam tímidas. 

Embora, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, na Educação 

Básica preconizem que as escolas das redes regulares de educação profissional, 

públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades especiais, 

mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos 

humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e encaminhamento para o 



trabalho, além de avaliar e certificar competências laborais, não conseguem 

minimizar os graves efeitos da reiterada exclusão desse segmento de seu interior e 

da sociedade, de forma geral.  

Vale ressaltar, porém, que o ato de estudar não significa apenas a busca de 

titulação ou de um diploma, mas sim a busca de qualificação com vistas a uma 

sólida formação como ser humano e a conquista de um trabalho digno, embora esta 

afirmação mereça uma reflexão mais aprofundada, tendo em vista que o ato de 

estudar não garante emprego ou ascensão social. 

No capítulo II da Lei nº 9.394/96, o Art.35 estabelece dentre as finalidades do 

ensino médio, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do aluno, para 

continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar às novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 

    A LDB também direciona a educação de jovens e adultos: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. 
§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
 
 

Ao longo da história, a EJA está sendo readaptada visando o atendimento a 

estes alunos e com isso leis como a LEI Nº 10.098. de dezembro de 2000 estão 

sendo feitas estabelecendo normas gerais e critérios básicos para que alunos 

portadores de deficiências tenham acessibilidade nos espaços públicos, no 

mobiliário urbano e nos meios de transportes, pois entende-se que tais obstáculos 

do espaço não devem mais existir pois impedem o livre acesso dessas pessoas 

deficientes. 

Buscando identificar os entraves e obstáculos que limitam o acesso e a 

circulação de pessoas com deficiências e das com mobilidade reduzida, já é 

possível perceber  construções de rampas em vias públicas e nas escolas,  reformas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1


dos banheiros públicos, adaptados às necessidades das pessoas deficientes, 

transporte adequado e outras medidas. Isto consequentemente vem melhorando as 

condições inclusivas e a permanência dos alunos deficientes na EJA, porém, tudo 

isso ainda não é o suficiente para garantir o acesso e a permanência destes alunos, 

pois outros fatores têm contribuído para que isto não aconteça. 

Só estar incluído nas matrículas escolares da EJA não é suficiente, o aluno 

deficiente precisa estar incluído também no PPP (Projeto Político Pedagógico) da 

escola e do seu professor. Ele precisa se envolver e ser envolvido de tal forma que 

se sinta incentivado a desempenhar e desenvolver suas habilidades sejam elas 

cognitivas ou não. 

As propostas curriculares precisam ser repensadas pela comunidade escolar 

deixando de excluir o aluno deficiente da EJA, o qual pode se desmotivar e não 

continuar no processo de escolarização. Isto pode se dar pela falta de um corpo 

docente despreparado para lidar com estes alunos. Sabemos que os docentes 

influenciam neste processo de permanência e se o professor não tiver uma 

metodologia que envolva este aluno deficiente, este ficará desmotivado e acabará 

desistindo de seus estudos. Por isso, “Educar para um outro mundo possível é 

educar para a ruptura, para a recusa, para dizer não, para agir, para sonhar com 

outros mundos possíveis” (FREIRE,1981). 

A falta de  recursos materiais específicos que atendam as necessidades 

específicas do aluno deficiente mostra-se como outro fator determinante e 

necessário nas escolas que trabalham com esta modalidade de ensino pois deixa 

uma grande lacuna na proposta pedagógica dos professores . 

Além desses, existem outros  fatores determinantes para que se garanta a inclusão 

escolar e a permanência destes alunos deficientes na EJA. Sendo assim, a urgência 

da necessidade de se repensar e se avaliar como os alunos deficientes da EJA 

estão sendo recebidos nas escolas públicas, nas salas de aula, por seus colegas e 

professores é imprescindível. 

A formação continuada especial voltada para os professores da EJA que 

lidam com estes alunos especiais em suas salas de aula diariamente se faz 

necessária constantemente. 

 
 

3  ENCAMINHAMENTOS METODOLOGICOS 



 

Uma vez que, nem sempre, as perspectivas da educação profissional 

direcionada à educação especial alcançam seus objetivos, o aprofundamento do 

embasamento teórico que a respalda vem de encontro ao desejo do professor de 

educação especial em ajudar seus alunos a se tornarem coadjuvantes de sua 

independência. Isso poderá se dar através do desenvolvimento profissional, ou 

através do desenvolvimento de suas atividades cotidianas. Assim, esta produção 

objetiva desenvolver em sala de aula atividades artesanais pré-elaboradas que 

venham de encontro a essas necessidades e num mesmo grau de importância o 

aprimoramento das habilidades de vida cotidiana uma vez que estas vão ao 

encontro de suas necessidades de comportamento social. Quando a pessoa 

deficiente sabe utilizar essas habilidades torna-se segura e com maior autoestima. 

Tais atividades serão direcionadas através de exposições de vídeos 

instrutivos onde os alunos visualizarão a confecção de tapetes artesanais com 

explicações, pinturas em tecido, alinhavos e barras feitas à mão em guardanapos. 

Sabe-se que para os alunos a visualização não é suficiente, pois eles necessitam a 

prática para a concretização do aprendizado. O desenvolvimento desse trabalho terá 

então etapas que deverão ser seguidas e direcionadas pelo professor. O aluno de 

educação especial precisa do acompanhamento individualizado e metódico para 

adquirir habilidades necessárias no trabalho manual. Quanto as atividades de vida 

diária, estas não se resumem somente ao desempenho ocupacional que o indivíduo 

realiza diariamente, como vestir-se, alimentar-se, arrumar-se, tomar banho e 

pentear-se, mas estende-se a outras como usar o telefone, pintar as unhas, escolher 

roupas bonitas, assim por diante. 

Dessa forma o professor de educação especial precisa ter dedicação e 

paciência para desenvolver tais atividades uma vez que o sucesso só será obtido 

com muita persistência.  
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