




 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A escola na perspectiva da 

Educação Inclusiva 

 
  



 
 

 

Diretor da série: 

 

Herlon Alves Bezerra 

 

Comitê Científico e Editorial: 

 

Caroline Farias Leal Mendonça; Leandro de Proença Lopes 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Redenção/CE, Brasil 

 

Helder Manuel Guerra Henriques 

Instituto Politécnico de Portalegre, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Portalegre, Portugal 

 

Bernadete de Lourdes Ramos Beserra; Léo Barbosa Nepomuceno; Mariana Tavares Cavalcanti Liberato 

Universidade Federal do Ceará – Fortaleza/CE, Brasil 

 

Carlos Alberto Batista Santos; Juracy Marques 

Universidade do Estado da Bahia – Brasil 

 

Aline Lima da Silveira Lage 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – Rio de Janeiro/RJ, Brasil 

 

Carlos César Leal Xavier; Pablo Dias Fortes 

Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz – Rio de Janeiro/RJ, Brasil 

 

Ana Carmen de Souza Santana; Dilsilene Maria Ayres de Santana; Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior 

Universidade Federal do Tocantins – Palmas/TO, Brasil 

 

Carlos Eduardo Panosso 

Instituto Federal do Tocantins – Palmas/TO, Brasil 

 

Edson Hely Silva 

Universidade Federal de Pernambuco – Recife/PE, Brasil 

 

Alexandre Franca Barreto, Eliana de Barros Monteiro, Marcelo Silva de Souza Ribeiro 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – Petrolina/PE, Brasil 

 

Ana Patrícia Frederico Silveira, Ana Patrícia Vargas Borges, André Ricardo Dias Santos, Antônio Marcos da Conceição Uchôa, 

Bartolomeu Lins de Barros Júnior, Clécia Simone Gonçalves Rosa Pacheco, Cristiano Dias da Silva, Edivânia Granja da Silva 

Oliveira, Eduardo Barbosa Vergolino, Francisco Kelsen de Oliveira, Gabriel Kafure da Rocha, Juliano Varela de Oliveira, Márcia 

Farias de Oliveira Sá, Maria Alcione Gonçalves da Costa, Matheus Henrique da Fonseca Barros, Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa, 

Sebastião Francisco de Almeida Filho, Tito Eugênio Santos Souza, Valter Cezar Andrade Júnior 

Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Petrolina/PE, Brasil 

  



 
 
 
 
 

 

A escola na perspectiva da 

Educação Inclusiva 

 
Formação e produção científica 

 

 

Organizadores: 
Angelo Antonio Puzipe Papim 

Mariane Andreuzzi de Araujo 

Kátia de Moura Graça Paixão 
Glacielma de Fátima da Silva 

 
 

φ  

  



 

Diagramação: Marcelo A. S. Alves 

Capa: Lucas Fontella Margoni 

 

O padrão ortográfico e o sistema de citações e referências bibliográficas são 

prerrogativas de cada autor. Da mesma forma, o conteúdo de cada capítulo é de 

inteira e exclusiva responsabilidade de seu respectivo autor. 

 

Todos os livros publicados pela Editora Fi 

estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 

 

 

http://www.abecbrasil.org.br 

 

 

Série Diálogos Transdisciplinares em Educação – 20 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

PAPIM, Angelo Antonio Puzipe; ARAUJO, Mariane Andreuzzi de; PAIXÃO, Kátia de Moura Graça; 

SILVA, Glacielma de Fátima da (Orgs.) 

 

A escola na perspectiva da educação inclusiva: formação e produção científica [recurso eletrônico] / 

Angelo Antonio Puzipe Papim; Mariane Andreuzzi de Araujo; Kátia de Moura Graça Paixão; 

Glacielma de Fátima da Silva (Orgs.) -- Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2018. 

 

174 p. 

 

ISBN - 978-85-5696-337-6 

 

Disponível em: http://www.editorafi.org 

 

1. Inclusão escolar, 2. Políticas públicas, 3. Pedagogia; 4. Educação;  I. Título. II. Série 

 

CDD-371 

Índices para catálogo sistemático: 

1. Professores, métodos e disciplinas               371  



 
 

Sumário 

 
Prefácio ......................................................................................................... 9 
Jáima Pinheiro de Oliveira 

 

Capítulo I .....................................................................................................13 

Análise dos trabalhos apresentados no congresso brasileiro de educação 
sobre a educação especial 

Gabriely Cabestré Amorim; Patrícia M. Barreto; Vera Lúcia M. F. Capellini 
 

Capítulo II ....................................................................................................31 
Mapeamento sobre a alfabetização de escolares com deficiência intelectual: 
considerações sobre a teoria histórico-cultural 

Mariane Andreuzzi de Araujo; Angelo Antonio Puzipe Papim 
 

Capítulo III ................................................................................................... 51 
Formação universitária de surdos: uma revisão da literatura francesa 
Alessandra Ferreira Di Roma 

 

Capítulo IV .................................................................................................. 75 

Abordagem histórico-cultural na relação ensino aprendizagem de pessoas 
com deficiência intelectual: o que revelam as pesquisas 

Julia Gomes Heradão 
 

Capítulo V ................................................................................................. 105 
Mudanças de concepções de alunos sobre a diversidade 
Aline de Novaes Conceição; Maewa Martina Gomes da Silva e Souza 

 

Capítulo VI ................................................................................................. 121 

Inclusão e o impacto na saúde docente: indicadores de burnout, ansiedade 
e depressão em professores de educação infantil 
Suelen Moraes de Lorenzo; Ana Paula Ribeiro Alves; Nilson Rogério da Silva 

 

Capítulo VII ............................................................................................... 143 
Inclusão e ensino superior: percepção de um aluno com deficiência visual 
Amabriane da Silva Oliveira Shimite 

 

Minicurrículo ............................................................................................. 167 

 





 
 
 

Prefácio 
 

Jáima Pinheiro de Oliveira1 
 
 

Prefaciar uma obra que reúne discussões sobre Formação de 
Professores e Produção Científica, na área de Educação Especial, 
com perspectiva inclusiva, sem dúvida, é um grande desafio. Por 
isso, inicio esse texto parabenizando os organizadores e os 
colaboradores pela contribuição ímpar em relação a essas 

discussões que parecem insistir por um pedido de ajuda em nossas 
pautas.    

A formação de professores, com razão, frequentemente é 
caracterizada por “insuficiente e aligeirada”. E, quando o assunto é 
inclusão escolar, as reclamações por uma pretensa formação 
suficiente para atuar em espaços escolares inclusivos, aumentam 
ainda mais, pois é um tema recorrente em relatos de professores. 
Muitos deles, talvez a maioria, parecem acreditar que existe uma 
formação acabada e ideal que, supostamente, seria capaz de 
fornecer todo o suporte necessário para essa atuação, diante de 
qualquer situação. 

Talvez, desapontando essa maioria, reitero que essa 

formação não existe. A todo instante, em nossa prática, deparamo-
nos com circunstâncias cada vez mais surpreendentes e jamais 
imagináveis. Isso inclui, por exemplo, o espanto de “alguns de nós” 
ao perceber, numa determinada situação escolar, que uma criança 
com deficiência pode não precisar de suporte especializado ao 

                                                 
1 Docente do Departamento de Educação Especial e do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
Campus Marília/SP.   
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longo de seu processo de escolarização, ao contrário de uma sem 
deficiência (OMOTE, 2006). Além disso, é impossível prevermos, 

enquanto formadores de professores, “todas” as situações com as 
quais esse professor pode se deparar no contexto escolar. E, ainda 
que fosse possível fazer essa previsão, cada um de nós possui 
aspectos individuais que definirão ou estabelecerão as mais 

distintas formas de lidar com esses cenários, diante dele. 
Com isso, estou querendo dizer (e reforçar) que a formação 

pode não atingir a todos como esperávamos, pois apreender 
qualquer tipo de conhecimento exige mudanças que envolvem 
valores individuais. Para ser um pouco mais específica, a leitura e a 
discussão de um texto, por exemplo, jamais me garante que ele 
será apreendido. Isso explica, também, o porquê de algumas 

pessoas insistirem em dissociar aspectos teóricos da prática ou 
exigirem que esses conhecimentos sejam separados, com maior ou 
menor ênfase, em um ou em outro. A compreensão e a apreensão 
de um determinado conceito me indicam caminhos jamais 
pensados apenas na prática intuitiva do dia a dia.  

Outro ponto importante a ser destacado nessa discussão é a 
matriz curricular dos cursos de Pedagogia. Refiro-me à Pedagogia, 
porque normalmente esses profissionais é que irão assumir o 
início do processo de escolarização, especialmente, no Ensino 
Infantil e nos anos inicias do Ensino Fundamental. 

É importante relembrar, que as matrizes curriculares dos 
cursos de Pedagogia trazem, desde 2007, uma formação 

generalista com vistas à inclusão (BRASIL, 2006), e aqueles que 
querem atuar no Atendimento Educacional Especializado devem 
buscar uma formação em nível de especialização na área de 
Educação Especial. Assim, ao contemplar a Educação Especial e 

Inclusiva nessa formação, isso ocorre (quando ocorre) por meio de 
uma ou mais disciplinas generalistas ao longo do curso e o que 
vemos, cada vez mais, é a ausência de uma interdisciplinaridade 
que favoreceria discussões de diferença e diversidade, dentre 
outras. 
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Nesse sentido, é impossível não deixar registrada aqui uma 
opinião sobre esse polêmico tema. Tenho insistido em minhas 

falas, principalmente em sala de aula, que devemos vislumbrar um 
caminho que não desconsidera os aspectos específicos dessa 
formação, a exemplo de conhecimentos que devem sim ser 
almejados por professores que pretendem trabalhar com o público-

alvo da Educação Especial. E, por outro lado, almejar 
conhecimentos que permitam uma articulação entre o trabalho da 
equipe escolar, dos serviços especializados, atualmente 
representado pelo Atendimento Educacional Especializado, das 
ações da sala de ensino comum e das ações intersetoriais. 

Sabemos que há conhecimentos extremamente específicos 
que devem sim ser levados em consideração, cito aqui como 

exemplos, as questões de Surdez e de Comunicação Suplementar e 
Alternativa. Por isso, muitos relatos de professores são 
justificáveis, quando reclamam da ausência de conhecimentos 
específicos em sua formação, que sejam capazes de fornecer 
subsídios para a atuação com crianças do público-alvo da Educação 
Especial. 

Enfim, o leitor encontrará nos capítulos dessa obra, 
subsídios que fomentam essas discussões. Por exemplo, ao 
analisarmos a preocupação com o processo de alfabetização dos 
alunos com diagnóstico de Deficiência Intelectual, no capítulo 2, 
deparamo-nos com questões sobre as dificuldades para o 
estabelecimento desse diagnóstico, frequentemente pautado por 

questões orgânicas e de dinâmica familiar, mas muito pouco sobre 
possíveis falhas da escola e de outras instituições ao longo do 
processo de escolarização e de desenvolvimento infantil. 

Os textos, aqui presentes, retratam autores preocupados 

com possíveis formas de contribuir com essa temática tão polêmica 
e que exige as mais distintas articulações. Sem uma formação 
especializada não é possível lidar com questões particulares da 
realidade escolar e, sem uma produção científica robusta e que 
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atenda às necessidades dessa formação, também não 
conseguiremos atingir, de maneira positiva, essa realidade.    

Com o intuito de apontar alguns caminhos, relacionados à 
formação de professores que pretendem atuar em ambientes 
escolares inclusivos, precisaríamos começar pelo seguinte ponto: 
todas as escolas deveriam assumir o processo de inclusão. A partir 

disso, essas instituições deveriam solicitar mais apoio 
interdisciplinar, de tal modo que pudessem ser trabalhadas 
questões que vão desde mudanças necessárias de concepções sobre 
a diversidade, até aquelas mais voltadas aos aspectos da prática 
pedagógica, a exemplo de apoio especializado necessário para a 
construção de adaptações curriculares. Talvez a partir desses 
passos, conseguiríamos avançar mais rumo a uma educação de 

qualidade e que, fundamentalmente, respeite as diferenças.   
 

Rumo ao outono de 2018. 
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Capítulo I 
 

Análise dos trabalhos apresentados no 

congresso brasileiro de educação sobre a 
educação especial 

 

Gabriely Cabestré Amorim 

Patrícia Marques Barreto 

Vera Lúcia Messias Fialho Capellini 
 
 

Introdução 
 

Em 2007 o Departamento de Educação da Faculdade de 
Ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” - campus Bauru, criou o Congresso Brasileiro de Educação 
(CBE), que desde então se realiza a cada dois anos, caracteriza-se 
pela preocupação em proporcionar aos professores da Educação 
Básica, em especial aos docentes da rede pública, o debate sobre a 
Educação mediante apresentações de trabalhos, palestras, 

minicursos, oficinas e lançamentos de livros.  
A primeira edição abordou a temática "Políticas e Práticas 

educativas para a Infância". A segunda edição em 2009 discorreu 
acerca da "Formação docente e universalização do ensino: 

proposições para o desenvolvimento humano". Já em sua terceira 
edição no ano de 2011, o tema gerador foi "Formação de 
professores: compromissos e desafios da Educação Pública". A sua 
quarta edição ocorreu em 2013 e a abordagem foi o "Ensino e 
Aprendizagem na Educação Básica: desafios curriculares". A quinta 
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edição, em 2015 veio debater o tema "Pesquisa e Formação de 
Professores: políticas e programas".  

O CBE acontece na cidade de Bauru, que possui 371.690 
habitantes (IBGE, 2017), localizada no Centro-Oeste do estado de 
São Paulo. O evento recebe congressistas de todo o país, na última 
edição, participaram pesquisadores de vinte e dois estados 

brasileiros, o que trouxe contribuição para os debates e discussões 
sobre a realidade educacional de toda parte do país. 

Em relação à Educação Especial, temática que teve início no 
final do século XX no Brasil, após a promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases de 1961 – LDB nº 4.024 (BRASIL, 1961), um 
"marco inicial das ações oficiais do poder público na área de 
educação especial, que antes se restringiam a iniciativas 

regionalizadas e isoladas no contexto da política educacional 
nacional" (MENDES, 2010, p. 99). 

A Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), 
alterada pela Lei n º 12.796 de 04 de abril de 2013 (BRASIL, 2013) 
destaca que a Educação Especial é aquela oferecida de forma 
preferencial na rede regular de ensino, para educandos com 
deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades ou Superdotação, especificando condições do detentor 
de direitos aos serviços educacionais especializados.  

Do mesmo modo, a Política Nacional da Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva acompanhou os avanços e as 
lutas sociais para promover uma política pública promotora de 

uma educação de qualidade para todos os alunos com ou sem 
deficiência, sendo consolidada com o Decreto nº. 6.571 (BRASIL, 
2008) que versa sobre o Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), com destaque para a necessidade de o aluno Público-Alvo da 

Educação Especial (PAEE) estar dentro da sala de aula comum. 
Em 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência, nº 13.146 (BRASIL, 2015), que assegura e 
promove condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais visando à sua inclusão social e cidadania. 
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As políticas públicas estão postas, mas não há garantia de 
alcance das práticas pedagógicas, processos de ensino, formação de 

professores e alunos da maneira idealizada. Os alunos com 
deficiência precisam de um processo de ensino aprendizagem que 
proporcione condições para seu real desenvolvimento educacional 
e nos aspectos sociais e culturais. Almeida et al. (2003) relatam que 

atualmente a organização dos sistemas de ensino, para incluir e 
atender as necessidades específicas deste alunado, tem sido um dos 
maiores desafios. 

Vasques e Baptista (2014) explicam que atualmente a 
Educação Especial pode ser identificada como uma área de 
conhecimento em percurso acelerado de mudanças. Os processos 
de escolarização das pessoas consideradas PAEE constituem o 

centro dessa mudança, no sentido de alteração de rotas, 
redimensionamento de proposições, implementação de políticas, 
mas, sobretudo, reinvenção dos modos de se entender quem são e 
como se constituem esses sujeitos. 

Assim, para que seja válida a experiência escolar, é 
necessário se revestir de conhecimentos em relação aos indivíduos 
de direito à Educação Especial, sujeito este que traz consigo uma 
história, que se relaciona, integram e configuram as instituições, 
família, ambiente de trabalho, grupos sociais, e também a escola. 

Ainda existe uma série de limitações que levam a enxergar 
que a Educação Especial se encontra em lento desenvolvimento, e 
distante do ideal. A escolarização, pensando no PAEE, é uma 

proposição recente e tardia, que apresenta controvérsias quanto à 
trajetória escolar no ensino regular (SILVA; GONÇALVES; 
ALVARENGA, 2012). 

Diante dessas colocações o levantamento de produções 

científicas com PAEE se faz um importante indicador, assim, torna-
se possível a verificação do quanto caminhamos, quais são os 
direcionamentos, e ainda investigar as propostas apresentadas 
para a área, então, realmente atingir as necessidades iminentes 
(PASSERINO; PEREIRA, 2014). Considerando que a primeira 
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edição do evento foi em 2007 e a Política Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva é de 2008, mas desde a LDB (BRASIL, 1996), já 

se vislumbrava a inclusão escolar de alunos PAEE como uma meta 
para o país. Portanto, foi objetivo dessa pesquisa, verificar as 
tendências e frequência de pesquisa sobre a Educação Especial. 

 

Percurso metodológico 
 
Trata-se de uma Revisão Sistemática (RS) (MEDRADO; 

GOMES; NUNES SOBRINHO, 2014) que abordou a temática 
Educação Especial. A RS aconteceu no período de junho a agosto de 
2016, foi realizada a busca nos livros publicados pelo CBE com os 
trabalhos apresentados nas cinco edições, sendo quatro livros 

impressos até a quarta edição, e na quinta edição foi 
disponibilizado em E-book. 

 
Critérios de inclusão e exclusão 

 
Como critérios de inclusão foram utilizados os seguintes 

descritores: Educação Inclusiva; Educação Especial; Inclusão; Sala 
de Recursos; Atendimento Educacional Especializado; Público-Alvo 
da Educação Especial; Deficiência; Altas habilidades/Superdotação. 

Foi realizada a análise do título e resumos de todos os 
trabalhos disponíveis nas cinco edições do CBE, excluindo as 
pesquisas não relacionadas aos descritores mencionados. 

 
 

Coleta de dados e Procedimentos para análise de dados 
 

Todos os trabalhos disponíveis nos anais do evento foram 
organizados com informações básicas (título se estava relacionado 
à Educação Especial e Inclusiva, temática do trabalho). Após 
compilar os estudos (TABELA 1), foi realizado um filtro 
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considerando o título das pesquisas e a leitura dos resumos para 
identificar se os estudos abordavam a Educação Especial (PAEE). 

 
Tabela 1 - Trabalhos publicados nos anais das cinco edições (CBE) 

Edição do 
Congresso 

Brasileiro de 
Educação 

Total de 

trabalhos 

Trabalhos sobre 
Educação 

Especial (PAEE) 

% (Trabalhos 
Educação Especial 

- PAEE) 

I 57 4 7,0% 

II 98 17 17,3% 

III 170 19 11,2% 

IV 254 47 18,5% 

V 613 73 11,9% 

Total 1.192 160 13,4% 

Fonte: Os próprios autores 

 
Foram selecionados 160 trabalhos que se enquadraram nos 

critérios de inclusão, do montante de 1.192 referentes a todas as 
edições do CBE. Neste capítulo serão expostos os elementos 
encontrados, as incidências de pesquisas, além de permitir 
identificar as necessidades de futuras pesquisas. 

Os trabalhos foram agrupados nas seguintes categorias 
(QUADRO 1): 

 
Quadro 1 - Categorias de análise e descrição 

Categorias Descrição 

1. Estudos específicos por deficiência 
Apresenta as deficiências encontradas 

nos estudos 

2. Nível e modalidade de ensino das 
pesquisas realizadas 

Detalha se o estudo foi realizado em 
qual etapa escolar (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Médio, Educação 
de Jovens e Adultos, Técnico e 

Superior) ou formação dos professores 

que atuam na educação 
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3. Contexto da pesquisa (escola, família 

e empresa) 

Aponta se o estudo foi realizado 

envolvendo a escola, família e a 
questão profissional (empresa) 

4. Abordagens das pesquisas 
Apresenta as abordagens (qualitativa, 

quantitativa, quali-quantitativa) 

5. Universidade vinculada à pesquisa 
Informa qual universidade (campus) os 

estudos estão vinculados. 

6. Nível de formação dos autores 
Expõe se o estudo é em nível de 

graduação, especialização, mestrado ou 

doutorado 

Fonte: Os próprios autores 

 
Resultados e discussões 

 
Considerando que este estudo objetivou verificar as 

tendências e frequência de pesquisa sobre a Educação Especial. Os 
resultados serão apresentados pelas categorias criadas para análise 
dos dados, sendo elas: estudos específicos por deficiência, nível e 
modalidade de ensino das pesquisas realizadas, contexto da 
pesquisa (escola, família e empresa), abordagens de pesquisa, 
universidade vinculada à pesquisa, nível de formação dos autores. 

 
• Estudos específicos por deficiência 

 
Com essa categoria foi possível observar quais são os 

interesses dos pesquisadores em deficiências e transtornos 

específicos (TABELA 2): 
 

Tabela 2 - Estudos específicos por deficiência/transtornos 

Deficiência/Transtorno Quantidade % 

Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) 17 10,6% 

Deficiência Auditiva (DA) 20 12,5% 

Deficiência Intelectual (DI) 19 11,9% 

Deficiência Física (DF) 4 2,5% 

Deficiência Visual (DV) 17 10,6% 
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Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) 9 5,6% 

Não especificou 74 46,3% 

Total 160 100% 

Fonte: Os próprios autores 

 
Dos 160 trabalhos com o PAEE, nas cinco edições do CBE, 

encontramos: 20 pesquisas envolvendo especificamente a DA, 19 
com DI, 17 com DV, 17 relacionada à AH/SD, nove com TGD e 
quatro com DF. Entre os trabalhos citados (46%) não 
especificaram a deficiência e/ou transtorno, abordarama Educação 
Especial de forma ampla. 

Em estudo realizado por Omote (2014) sobre a análise da 
produção do conhecimento em Educação Especial, o mesmo 

encontrou pesquisas relacionadas à DI (13%) e sobre DA (12%), 
sendo que esses dados foram confirmados nos achados deste 
estudo. 

Para Freitas (2014) o aumento de pesquisas na área de 

AH/SD possibilitará a diversificação de abordagens metodológicas, 
sendo possível analisar e contribuir para a temática de maneira 
mais assertiva. Assim, pode-se observar que a temática está sendo 
mais evidenciada pelos pesquisadores, sendo equivalente aos 
estudos de DA, DI e DV. 

Os dados encontrados em geral confrontam com os de 
Mendes, Nunes e Ferreira (2002), que pesquisaram trabalhos 
produzidos no período de 1981 a 1991, no qual foram encontrados 

53 estudos sobre populações de deficiências específicas, contra dois 
que versaram de forma ampla a deficiência/inclusão. Isso mostra 
uma variação na tendência de pesquisa com a transformação do 
século. O que pode significar um avanço na forma de pensar e 
pesquisar a Educação Especial. 
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• Nível e modalidade de ensino das pesquisas realizadas 
 

Quanto aos níveis e modalidades de ensino (TABELA 3), o 
Ensino Fundamental foi o mais investigado, computando 48 
estudos, logo em seguida as pesquisas sobre Formação de 
Professores com um total de 27, foram encontradas 19 com o 

Ensino Infantil, 11 com o Ensino Médio, sete na Educação Básica, 
quatro com a Educação de Jovens e Adultos, uma sobre o Ensino 
Técnico, e também uma sobre o Ensino Superior.  

 
Tabela 3 - Nível e modalidade de ensino em que a pesquisa foi realizada 

Tipo Quantidade % 

Educação Básica 7 4,4% 

Educação Infantil 19 11,9% 

Ensino Fundamental 48 30,0% 

Ensino Médio 11 6,9% 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 4 2,5% 

Ensino Técnico 1 0,6% 

Ensino Superior 1 0,6% 

Formação de Professores 27 16,9% 

Não especificou 42 26,3% 

Total 160 100% 

Fonte: Os próprios autores 

 
Vasques e Batista (2014) mostraram que estudos da área de 

Educação Especial evidenciam percursos escolares que tendem a se 
encerrar nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Assim, 
tornam-se importantes investigações com atenção para os casos de 
indivíduos que alcançam níveis mais elevados de ensino, com o 
intuito de promover ações eficazes para que a educação seja levada 

a posições superiores e também com medidas para inserção no 
mercado de trabalho.  



Gabriely C. Amorim; Patrícia M. Barreto; Vera Lúcia M. F. Capellini | 21 
 

Como foi revelado neste estudo há pouquíssimas pesquisas 
em nível técnico e superior representando menos de 1% cada nível. 

Duarte et al. (2013): 
 

[...] pouco se tem documentado sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência no ensino superior, [...] dificultando, assim, a 
formulação de políticas públicas que contemplem ações que 

avancem para uma educação inclusiva também no ensino 
superior (DUARTE et al., 2013, p. 290). 

 
Além disso, Perini (2006, p. 111) ressalta que ainda vivemos 

com a "falsa concepção de que caminhamos rumo à igualdade de 
oportunidade", pois as pessoas com deficiência sofrem todos os 
tipos de discriminação e com as imposições da sociedade. 

Em relação aos estudos sobre a formação de professores, 

Micarello (2011) reforça que são poucos estudos que tomam por 
objeto o profissional, seus saberes e formação. 

Veltrone e Mendes (2007) ressaltam que o sucesso da 
inclusão dependerá da prática pedagógica desenvolvida pelo 
professor, sendo que o mesmo deverá ser qualificado para 
responder as necessidades individuais de cada aluno. Portanto os 
pesquisadores necessitam investigar essa formação, pois de acordo 
com Mendes (2004, p. 227) "uma política de formação de 
professores é um dos pilares para a construção da inclusão escolar, 
pois a mudança requer um potencial instalado, em termos de 
recursos humanos, em condições de trabalho para que possa ser 

posta em prática".  
Cabe a reflexão e pesquisas acerca da formação do professor 

que "[...] na qualidade de membro atuante na sociedade, possa 
colaborar com a transformação social, a qual tem como 
pressuposto a transformação da sua própria consciência" (FACCI, 

2004, p. 250). 
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• Contexto da pesquisa (Escola, família e empresa) 
 

Das pesquisas com PAEE, 137 abrangeu o contexto escolar, 
17 envolveu a família, e seis a empresa ou ambiente de trabalho 
(TABELA 4). 

 

Tabela 4 - Contexto em que a pesquisa foi realizada 

Tipo Quantidade % 

Escola 137 85,6% 

Família 17 10,6% 

Empresa 6 3,8% 

Total 160 100% 

Fonte: Os próprios autores 

 

Omote (2014) reforça a questão da descontinuidade das 
pesquisas em relação ao contexto estudado, sendo que as pesquisas 
ocorrem de forma isolada, subtendendo que a aprendizagem 
escolar é competência exclusiva da instituição escolar. O autor 
ainda afirma que a falta de pesquisas interdisciplinares dificulta a 
construção do conhecimento, faz-se necessário o entrelaçamento 
das diferentes áreas para que haja o avanço. 

As pesquisas não podem limitar-se apenas ao ambiente 
escolar, como demonstrado neste estudo, onde 85,6% creditam tal 
função pertencer somente à escola, não envolvendo a família e até 
mesmo a questão profissional. Assim como, "trabalhos em grupo 

favorecem a troca de experiências e permitem reflexão sobre 
atitudes de enfrentamento e gerenciamento das dificuldades 

cotidianas com seu filho ou filha, no contexto familiar" (BRASIL, 
2004, p. 13). 

 
• Abordagens de pesquisas 

 
As abordagens de pesquisas foram subdivididas em 

qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa (TABELA 5). Foram 
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então: 139 pesquisas qualitativas, três quantitativas, 18 quali-
quantitativas.  

 

Tabela 5 - Tipo de pesquisa 

Tipo Quantidade % 

Qualitativa 139 86,9% 

Quantitativa 3 1,9% 

Quali-quantitativa 18 11,3% 

Total 160 100% 

Fonte: Os próprios autores 
 

Segundo Omote (2014) em seus trabalhos, há uma 
predominância de estudos puramente teóricos e descritivos, além 
disso, o autor ainda ressalta o preconceito em relação a pesquisas 

quantitativas e experimentais, sendo que, os dados bem coletados 
nestas abordagens permitem uma análise minuciosa, além da 
possibilidade de estabelecer relações causais. 

Em relação à pesquisa qualitativa, que neste estudo 
representa 86,9%, Freitas (2014, p. 130) compreende que a mesma 
é "capaz de estudar as relações sociais em suas particularidades, 
pressupondo uma postura de trabalho do pesquisador envolvendo 
abertura, flexibilidade e reflexão sobre o objeto da pesquisa". 

Na área da educação ainda são poucos os estudos que 
contemplam variáveis, sendo mais comuns na área da saúde. 
Conforme Ludwig (2014, p.7) "os fenômenos educativos são 

extremamente complexos e a rigidez do método experimental não 
é capaz de dar conta dessa intricabilidade". Pode-se inferir que 

devido à complexidade da educação, não tendo um modelo único, 
pois cada aluno possui suas habilidades e dificuldades, sendo 
possível adotar diversas formas de ensino, os pesquisadores 
acabam optando pela pesquisa qualitativa. 

Das pesquisas encontradas neste estudo, somente 28 
tiveram procedimentos de intervenção e/ou pesquisa-ação. 
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Algumas razões para pesquisa-ação foi demonstrada por Franco 
(2005): 

 

• a grande preocupação dos pesquisadores em educação em ajudar 
os professores a resolver seus problemas;  
• o grande desenvolvimento das abordagens qualitativas-

interpretativas nas pesquisas em educação;  
• o aprofundamento de estudo sobre formas e modelos 

colaborativos no desenvolvimento de programas escolares e 
avaliação da educação;  
• o compromisso ideológico e político nas formas de abordagem dos 

problemas sociais e políticos da educação (FRANCO, 2005, p. 488). 
 

Além disso, para Braun (2013, p. 89) a pesquisa-ação tem o 
objetivo de "planejar e/ou rever uma prática, um contexto real 

vivenciado por alguns sujeitos". 

Em relação aos métodos mistos (Quali-quantitativa) Dal-
Farra e Lopes (2013, p. 77) destaca que "ao utilizar múltiplas 
abordagens, torna-se possível que haja uma contribuição mútua 
das potencialidades de cada uma delas, gerando respostas mais 
abrangentes aos problemas de pesquisa formulados".  

 
• Universidades vinculadas à pesquisa 

 
Dos trabalhos 74 estavam vinculados a UNESP, 48 a 

UFSCAR, 26 de outras instituições, os demais não apresentaram a 
instituição de ensino que estavam associados (TABELA 6). 

 
Tabela 6 - Universidade em que está vinculada a pesquisa 

Universidade Quantidade % 

UNESP 74 46,3% 

UFSCar 48 30,0% 

Outras 26 16,3% 

Não especificou 12 7,5% 

Total 160 100% 

Fonte: Os próprios autores 
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As universidades UNESP e UFSCar correspondem a 76,3% 

dos estudos sobre o PAEE, certamente este grande percentual 
deve-se aos programas de pós-graduação voltados para a Educação 
Especial, assim como a graduação. Por exemplo, a UNESP possui 
programas de pós-graduação com linhas específicas para a 

Educação Especial, e está vinculada ao Núcleo de Educação a 
Distância (NEaD) e ao programa Rede São Paulo de Formação 
Docente/Unesp (Redefor) com cursos voltados à Educação 
Especial. A UFSCar tem o Observatório Nacional de Educação 
Especial (ONEESP) que é composto por 25 pesquisadores de 16 
estados brasileiros, que representam 16 programas de pós-
graduação de 22 universidades.  

 
• Níveis de formação dos autores 

 
Foi possível identificar 37 pesquisas vinculadas ao nível de 

Mestrado, 22 de Doutorado, 6 de Graduação, e 2 de Especialização, 
os demais não especificaram (TABELA 7). 

 
Tabela 7 - Níveis de formação dos pesquisadores 

Tipo Quantidade % 

Graduação 6 3,8% 

Especialização 2 1,3% 

Mestrado 37 23,1% 

Doutorado 22 13,8% 

Não especificou 93 58,1% 

Total 160 100% 

Fonte: Os próprios autores 

 
Conforme Omote (2014, p.22) "os pesquisadores em 

formação nem sempre têm encontrado o ensejo de exercitar, como 
atividade integrante de disciplinas, a busca orientada de textos 
sobre um dado problema de pesquisa, com a sistematização [...] e 
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interpretação crítica". O autor reforça a questão da obrigatoriedade 
das produções, condicionando o pesquisador a destrinchar o 

estudo em vários, para possibilitar um maior número de 
publicações.  

Pode-se inferir que a graduação não tem estimulado a 
produção acadêmica, prova disto é o baixo percentual de estudos 

nesse nível, ou, não está sendo estimulada a divulgação e 
publicações dos trabalhos realizados. Portanto, devemos instigar os 
alunos desde a graduação a produzir pesquisas, procurar soluções 
para os problemas encontrados na educação, assim sendo possível 
dar continuidade em outros níveis, como mestrado e doutorado, 
buscando uma provável intervenção no problema. 
 

Considerações finais 
 

O panorama instituído pelas reflexões acerca do PAEE é 
ainda caracterizado por desafios, os quais estão associados à 
escolarização de pessoas com deficiência. Pode-se perceber que, 
embora haja um número crescente de pesquisas voltadas para esse 
público, ainda vemos um número muito baixo diante a quantidade 
de trabalhos apresentados neste Congresso. 

Foi possível constatar alguns pontos de reflexão, como baixo 
número de pesquisas referente à DF e TGD, além do alto número 
de pesquisas que abordam o PAEE de forma generalista, não 
especificando uma determinada deficiência, apresentando assim 

um quadro descritivo da inclusão. Poucos estudos no ensino 
superior, talvez pelo fato dos alunos com deficiência não chegarem 
(ou poucos chegam) a esta etapa, seja por falta de oportunidades, 
ou, o receio da família em colocar seus filhos em escola comum. 

Faltam estudos que tenham como participantes a família deste 
aluno PAEE. Baixo número de pesquisas quantitativas, e com 
procedimento experimental e de pesquisa-ação. 

Portanto, como pesquisadores, devemos considerar este 
panorama dos estudos sobre a Educação Especial (PAEE), para 
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refletir sobre as nossas ações neste campo e procurar melhorias e 
não ficarmos presos apenas a estudos descritivos que demonstram 

sempre o mesmo cenário na educação. Assim, exercendo nosso 
papel social de intervir de alguma maneira, buscando soluções aos 
problemas identificados. 
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Capítulo II 
 

Mapeamento sobre a alfabetização 

de escolares com deficiência intelectual: 
considerações sobre a teoria histórico-cultural 

 

Mariane Andreuzzi de Araujo 

Angelo Antonio Puzipe Papim 
 

A garantia de acesso à escolarização de alunos público-alvo 
da Educação Especial, assegurada por lei, constitui o oferecimento 
de um ensino que lhes proporcione a vivência adequada para se 
apropriar do conhecimento sistematizado pela escola, em 
condições que efetivamente promovam o desenvolvimento das 
funções tipicamente humanas (GLAT; PLETSCH, 2013). 

Por isso, no que diz respeito à escolarização de alunos com 
Deficiência Intelectual, destaca Pletsch (2009) que as crenças 

relacionadas à não aprendizagem desses alunos está fortemente 
permeada nas práticas pedagógicas, a qual determina concepções 
que dificultam e muitas vezes inviabilizam um trabalho efetivo 
para o desenvolvimento psíquico desses alunos. 

A Teoria Histórico-Cultural estabeleceu, ao longo dos anos, 
importantes discussões sobre a concepção da deficiência no 
contexto da escola, visto que essa perspectiva oferece bases 
conceituais, com o intuito de apreender a totalidade da condição 
humana enquanto produto de um processo histórico social, 
norteada por relações dialéticas que perfazem a dimensão 
sociocultural em um constante devir. Assim, em uma perspectiva 
aberta de desenvolvimento, as condições psíquicas da criança com 
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Deficiência Intelectual não são puramente inerentes, mas 
determinadas por fatores contextuais os quais cada criança 

vivencia. Em outras palavras, os aspectos biológicos são essenciais, 
mas não suficientes para o desenvolvimento pleno do homem, 
porque ele faz parte de uma unidade externa, de modo que suas 
características permanecem subjacentes à cultura. Em vista disso, 

os limites pessoais são determinados pelos fatores sócio-históricos, 
com o desenvolvimento associado às mediações entre as gerações 
(PLETSCH; OLIVEIRA, 2013). 

De acordo com Vygotsky (1997), a deficiência possui uma 
condição primária, relacionada aos aspectos biológicos, e uma 
condição secundária, referente aos processos de mediação cultural. 
O processo de ensino cultural considera esses dois fatores da 

deficiência como fundamento, de sorte a estabelecer relações cujo 
objetivo é diminuir as barreiras encontradas pela criança com 
deficiência, no plano social, a fim de tornar seu processo de 
escolarização instrumentado para o desenvolvimento psíquico 
(MILANEZ; OLIVEIRA, 2013). 

A função da educação escolar, portanto, na perspectiva do 
ensino cultural, consiste na oferta de meios pelos quais o 
desenvolvimento das pessoas possa caminhar rumo ao encontro de 
condutas, dos signos e dos conceitos científicos culturalmente 
constituídos, com a intenção de internalizá-los para formar a 
psique (MARTINS, 2015).  

Por esse motivo, as dificuldades decorrentes da deficiência 

podem ser compensadas por outras vias externas – indiretas –, a 
partir da interação social, por meio de mediações instrumentais 
intencionadas. Somente com base na relação interpessoal 
previamente intencionada será possível desenvolver as formas 

psicológicas superiores de atividade da pessoa, entendidas como a 
capacidade pessoal de empregar a memória, a atenção, o controle 
de conduta, entre outras, de forma intencional (VYGOTSKY, 1989). 
Desenvolver essa habilidade na pessoa faz parte do processo do 
ensino cultural. Logo, cabe à escola o papel de tornar acessíveis ao 
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aluno os instrumentos culturais historicamente acumulados, 
através de processos de mediação capazes de transpor as barreiras 

ideológicas e promover a internalização e, consequentemente, o 
desenvolvimento psicológico.  

Se a diferença é parte marcante da ontogênese, pois a psique 
é produto direto das relações sociais, faz-se necessário 

compreender o paradigma da deficiência. Nessa concepção teórica, 
não se torna o deficiente inferior aos pares, que não têm 
deficiência; no processo de aprendizagem e desenvolvimento, não 
há potência de ter funções psíquicas a menos, ou inferiores, mas 
distintas, como todos os outros. As funções psicológicas estão 
condicionadas aos processos de inter-relação social, são afetadas e 
se desenvolvem em meio à vivência pessoal com o grupo, de forma 

que a psique é única e qualitativamente diferente dos demais. 
Nesse sentido, a diferença presente na cultura acerca da deficiência 
faz com a pessoa interaja, aprenda e manifeste sua vontade de uma 
forma também peculiar, uma vez que sua conduta se relaciona ao 
contexto no qual está (DE CARLO, 2001). 

Ao passo que a educação compreenda que alunos com 
Deficiência Intelectual são diferentes, sem colocar o seu 
desempenho em um crivo que qualifica entre a média ou entre os 
desviantes, e que na escola há diferenças que demandam processos 
de ensino diferenciados, a ideia dominante de inferioridade 
acadêmica, paulatinamente, será transformada em uma concepção 
mais ampla, a de uma escola na perspectiva inclusiva. De fato, é no 

respeito à diversidade que a escola necessita transformar e 
reconstruir suas bases, físicas e conceituais, ao rever suas 
concepções de pessoas, práticas pedagógicas, porque, se forem 
mantidas as mesmas metodologias, estratégias e mecanismos de 

ensino, a diferença permanecerá escondida por processos de 
classificação e hierarquização social. 
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Linguagem enquanto instrumento de desenvolvimento 
humano 

 
Diferentes correntes da psicologia do desenvolvimento, 

aliadas a outras ciências que se debruçam sobre a cognição 
humana, dedicaram-se a estudar o fenômeno da linguagem e dos 

processos pedagógicos de ensino e aprendizagem, a fim de 
encontrar meios de estimular o desenvolvimento da pessoa com 
deficiência, tornando-a mais funcional. Em vista disso, diferentes 
metodologias surgiram, com o intuito de interpretar o ensino e a 
aquisição da linguagem dessas pessoas. A ideologia predominante 
consiste no viés maturacional. Com ênfase no treino motor, 
assimilação e parelhamento, os procedimentos pedagógicos são 

submetidos às características biológicas da pessoa. Por esse motivo, 
nessa perspectiva, os aspectos individuais se destacam frente ao 
método. Assim, o processo pedagógico e a ação do professor não 
são questionados, apenas a desenvoltura do aluno (TULESKI; 
CHAVES; BARROCO, 2012). 

Diante da diferença, a Teoria Histórico-Cultural, de sorte a 
superar a exaltação da individualidade, relacionada tanto ao 
sucesso quanto ao fracasso educacional, destaca o processo de 
mediação e não mais o indivíduo como pivô da aprendizagem e do 
desenvolvimento psicológico. A linguagem, na modalidade oral e 
escrita, decorre de uma técnica culturalmente desenvolvida pela 
humanidade. Ela representa uma atividade criadora do homem 

diante de uma necessidade sócio-histórico-cultural. Responsável 
por compartilhar conhecimento, esse instrumento possui as 
propriedades para transformar a realidade psicológica pessoal, já 
que, com o domínio da linguagem, a psique se altera (SMOLKA, 

2012).  
Por consequência, o ensino da linguagem não pode ser um 

processo rígido, destituído de um contexto e de necessidade. A 
aquisição da linguagem é um processo vivo que demanda 
atividade, ação humana de compartilhar significantes, de acordo 
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com as necessidades, os instrumentos disponíveis e as relações 
sociais estabelecidas em cada período. Dessa maneira, a 

apropriação da linguagem possibilita à criança realizar ações 
sociais no contexto. Ao mesmo tempo, internalizar esse 
instrumento proporciona transformações nas próprias funções 
psíquicas, que atuam na elaboração e compartilhamento da 

subjetividade, na coletividade (TULESKI; CHAVES; BARROCO, 
20012; LURIA, 1994). 

Vygotsky (2007) pressupôs que a linguagem possui uma 
estreita relação com o pensamento. Consequentemente, a forma de 
o homem pensar não é um fenômeno a priori da relação social, 
mas emergente na consciência, a partir das relações socioculturais. 
Isso posto, a individualidade só pode ser produto das inter-

relações, e a biologia da pessoa por si não justifica o sucesso e o 
insucesso acadêmico. A conexão dialética entre externo e interno 
forma uma unidade, que representa e gênese da cognição humana. 
A linguagem é um signo cultural por excelência. Instrumento de 
compartilhamento, a palavra desprovida de pensamento é mero 
som, não se constitui enquanto linguagem, o mesmo ocorre sem o 
contexto no qual ela surge.  

Historicamente, a objetivação da fala em suportes materiais 
de escrita possibilitou a evolução histórica da humanidade, e 
aquelas pessoas que internalizam esse instrumento experimentam 
saltos psíquicos. À medida que o registro escrito se tornou um 
mecanismo de transmissão de conhecimento entre as gerações, ele 

também adquiriu o status de meio pelo qual a pessoa é capaz de 
regular a própria conduta, por ser hábil em organizar e empregar 
as funções psicológicas superiores para esse fim. Ao reconhecer a 
importância da linguagem como instrumento que possibilita o 

compartilhamento cultural de significantes, a fim de constituir a 
pessoa como ser humano histórico, a mediação, viabilizada por 
esse instrumento, é essencial para o ensino cultural.  
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Mediação pedagógica e aprendizagem da linguagem escrita 
 

A linguagem escrita se apresenta à pessoa, em primeiro 
momento, como um elemento externo, que processualmente será 
internalizado pela vivência, ampliando as funções psicológicas 
superiores. Por meio da mediação pedagógica, os instrumentos 

culturais são compartilhados entre as pessoas, ação que torna o 
mundo acessível. O outro, munido da intenção de ensinar os 
significantes culturais, assume o papel crucial no desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores, pois ele elaborará os processos 
de vivência que viabilizam a internalização da linguagem, entre 
outros instrumentos. Nesse ínterim, o outro que ensina elabora 
meios pelos quais o desenvolvimento humano possa ocorrer, sem 

retirar a ação ativa da pessoa. A escola, portanto, é o lugar 
responsável por regular a conduta e estimular o desenvolvimento 
psíquico, forma pela qual viabiliza o controle interno da conduta. 
Por isso, a aprendizagem no ensino cultural é a mola propulsora 
para o desenvolvimento, a ponto que, sem ensino intencionado 
para compartilhamento de significantes, não há desenvolvimento 
humano (OLIVEIRA et al., 2016).  

Somente através de um processo de ensino e aprendizagem 
mediado por professor capaz de intencionar sua conduta sobre o 
aluno, sistematizando o seu universo simbólico com instrumento 
cultural, a escola, enquanto lugar de desenvolvimento, passa a 
existir enquanto espaço de transformação e emancipação humana. 

Sem a intenção do outro, não há apropriação cultural, tão pouco 
compartilhamento de saberes. Não obstante, sem a mediação 
cultural, cada pessoa teria que construir os conhecimentos já 
produzidos começando do zero. A mediação pedagógica favorece 

uma aprendizagem a partir de sínteses elaboradas pelo professor 
daquilo que já foi consolidado pela humanidade enquanto 
conhecimento válido, elevando a condição do homem ao patamar 
sociocultural estabelecido (OLIVEIRA et al., 2016). 
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Embasado nessas prerrogativas, a escola, no ensino cultural, 
assume o papel de elaborar processos intencionados, a fim de 

promover o desenvolvimento da habilidade escrita, já que 
inicialmente essa condição é uma variável da inter-relação. Com o 
intuito de internalizar esse instrumento na criança, tenha ela ou 
não Deficiência Intelectual, sendo ou não público-alvo da Educação 

Especial, o processo de mediação pedagógico é responsável por 
essa competência surgir na psique. Como a escrita é parte essencial 
do processo de humanização, uma vez que, apesar da deficiência 
do aluno, o desafio da escola inclusiva é, de acordo com Oliveira 
(2010, p. 347), “[...] encontrar caminhos que possam superar os 
limites impostos pela deficiência, através de mecanismos de 
compensação, e localizar sua atenção nas condições em que a 

aprendizagem ocorre.” 
Consequentemente, a complexidade que a inclusão escolar 

gera para a escola, obrigada a estabelecer processos pedagógicos 
voltados para a diferença, que precisa acessar o conteúdo 
curricular por meio de vivências, com a intenção de alfabetizar os 
alunos em atividades que se adaptam à pessoa, destaca o seguinte 
objetivo: identificar o que apontam as pesquisas sobre a 
alfabetização de pessoas com Deficiência Intelectual embasadas na 
Teoria Histórico-Cultural. 
 
Aspectos metodológicos 

 

De forma a alcançar o objetivo proposto, realizou-se, em 
janeiro de 2018, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD), a revisão sistemática da literatura acerca do 
tema de pesquisa. Com o objetivo de obter os dados na base de 

pesquisa, foram utilizados os seguintes termos descritores, 
respectivamente combinados: a) Alfabetização AND Teoria 
Histórico-Cultural; b) Alfabetização AND Vygotsky, c) Deficiência 
Intelectual AND Teoria Histórico-Cultural e d) Deficiência 
Intelectual AND Vygotsky; e) Alfabetização AND Deficiência 
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Intelectual. 
Como critérios de inclusão, foram definidos: trabalhos 

publicados no período de 2008 a 2018; pesquisas bibliográficas e 
empíricas com enfoque teórico, metodológico ou analítico, de 
acordo com a Teoria Histórico-Cultural. Desse modo, o critério de 
exclusão estabelecido foi: trabalhos fora do período proposto; que 

não discutissem com base nos pressupostos teóricos definidos; e 
pesquisas repetidas. 

A definição pelo período de busca deu-se pela publicação de 
importantes documentos legais, no ano de 2008, como a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008) e as Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial (BRASIL, 2009). Além disso, com o 
objetivo de incluir publicações recentes, foi escolhido para finalizar 
a pesquisa o ano de 2018, completando um decênio. 

Dois filtros foram adotados, com a intenção de delinear o 
rastreamento no banco de dados. No Filtro 1 (F1), estabeleceu-se o 
período de publicação, 2008 a 2018, e a identificação por títulos e 
resumos. Os trabalhos deveriam apresentar como tema a 
alfabetização de escolares com Deficiência Intelectual, na 
perspectiva Histórico-Cultural. Já no Filtro 2 (F2), selecionou-se a 
leitura dos trabalhos na íntegra, quando foi possível constatar se as 
pesquisas realmente contemplavam os demarcadores deste 
trabalho. Nesse ponto, as pesquisas replicadas também foram 

excluídas. 
A fim de organizar os dados para análise, os dados obtidos 

no F2 foram organizados em uma tabela, contendo as seguintes 
categorias: Tipo de trabalho (Tese ou Dissertação); Ano de 

publicação; Título da pesquisa; Universidade vinculada; Programa 
de Pós-Graduação; e Enfoque do estudo. A partir dessa 
organização, os dados puderam ser descritos em duas categorias: I) 
Descrição geral das pesquisas selecionadas; e II) Caracterização do 
enfoque das pesquisas selecionadas. 
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Resultados e discussões  

 
I) Descrição geral das pesquisas selecionadas 

 
O rastreamento inicial foi realizado apenas com os 

descritores, sem o uso dos filtros que fixavam os parâmetros de 
inclusão e exclusão. No total, conforme exposto na Tabela 1, foram 
encontradas 512 pesquisas. 
 

Tabela 1: Distribuição das teses e dissertações encontradas na primeira busca 
(sem filtros) 

Descritores Frequência absoluta Frequência Relativa 

Alfabetização AND 

Teoria Histórico-
Cultural 

73 14,26% 

Alfabetização AND 

Vygotsky 

158 30,86% 

Deficiência Intelectual 
AND Teoria Histórico-

Cultural 

36 7,03% 

Deficiência Intelectual 
AND Vygotsky 

49 9,57% 

Alfabetização AND 
Deficiência Intelectual 

196 38,28% 

Total 512 100,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Observa-se que, dentre as 512 publicações encontradas, 158 e 
196 correspondem ao uso dos descritores Alfabetização AND 
Deficiência Intelectual e Alfabetização AND Vygotsky, os quais 
obtiveram, respectivamente, 30,86% e 38,28% dos trabalhos 
encontrados. Juntos, eles equivalem a 69,14% do valor total da 

busca. Entretanto, ao inserir o filtro 1, notou-se que muitas dessas 
pesquisas não se enquadravam nos critérios propostos. Com o 
levantamento inicial, cujos dados percentuais de dois descritores 
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somados representavam uma significativa produção de trabalhos 
acerca do tema, ao serem inseridos os filtros F1 e F2, parâmetros 

de inclusão e exclusão, o panorama se altera. Seguem, 
sistematizados na Tabela 2, os resultados do levantamento, 
aplicando-se aos descritores os filtros estabelecidos como 
parâmetros. 

 
Tabela 2: Distribuição das pesquisas selecionadas após F1 e F2 

Descritores Frequência absoluta Frequência Relativa 

Alfabetização AND 
Teoria Histórico-

Cultural 

0 0,00% 

Alfabetização AND 
Vygotsky 

2 25,00% 

Deficiência Intelectual 

AND Teoria Histórico-
Cultural 

0 0,00% 

Deficiência Intelectual 
AND Vygotsky 

3 37,50% 

Alfabetização AND 

Deficiência Intelectual 

3 37,50% 

Total 8 100,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

É notável, nos resultados obtidos após o uso dos filtros, uma 
diminuição do número de trabalhos remanescentes. As pesquisas 
nas quais foram empregados os descritores Alfabetização AND 

Teoria Histórico-Cultural e Deficiência Intelectual AND Teoria 
Histórico-Cultural não apresentam nenhum resultado. As demais 
categorias reduziram consideravelmente suas margens. 

No total de oito pesquisas selecionadas, duas eram 
dissertações de mestrado e seis eram teses de doutorado. O 
período de publicação é variado: foram publicadas entre os anos de 
2010, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016. Os anos de 2013 e 2015 
tiveram mais publicações. Juntos, esses anos totalizaram 50% das 
pesquisas selecionadas para análise. A Tabela 3 demonstra os 
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dados obtidos, conforme a classificação entre dissertações e teses. 
Optou-se pela letra “F” para simbolizar a frequência absoluta e o 

símbolo “%” para representar os dados percentuais. 
 
Tabela 3: Classificação das pesquisas selecionadas em teses e dissertações e em 

ano de publicação 

Dissertações                              Teses                              Total 

Ano F % F % F % 
2008 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

2009 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
2010 0 0,00% 1 16,67% 1 12,50% 
2011 0 0,00% 1 16,67% 1 12,50% 

2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
2013 0 0,00% 2 33,33% 2 25,00% 
2014 1 50,00% 0 0,00% 1 12,50% 

2015 1 50,00% 1 16,67% 2 25,00% 
2016 0 0,00% 1 16,67% 1 12,50% 

2017 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
2018 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Total 2 100,00% 6 100,00% 8 100,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 
O levantamento possibilitou constatar a origem de todas as 

pesquisas encontradas. Embora esse não fosse um dos objetivos da 
investigação, esse dado é inserido como curiosidade. As pesquisas 
encontradas e selecionadas para análise foram produzidas em 
Programas de Pós-Graduação em Educação e suas linhas de 
pesquisa. As publicações estão espalhadas em diferentes 

Universidades. Verificaram-se publicações provenientes da 
Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal do 
Espírito Santo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, Universidade Estadual 
Paulista, Universidade do Rio Grande do Norte e Universidade 

Federal do Ceará. Esta última possui dois trabalhos, sendo que, 
para cada uma das demais universidades, foi encontrada apenas 
uma pesquisa referente à temática pesquisada.  
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II) Caracterização do enfoque das pesquisas selecionadas 
 

Conforme já mencionado, somente oito pesquisas, das 512 
encontradas inicialmente, se enquadravam nos critérios de 
inclusão e exclusão estipulados. Desse total, duas correspondem a 
dissertações de mestrado e seis a teses de doutorado. Analisou-se 

que, na maioria das investigações, além da Teoria Histórico-
Cultural como referencial teórico, os autores pautaram seus textos 
em outras teorias para subsidiar as discussões. Foi possível 
constatar, nos trabalhos analisados, o emprego de diferentes 
conceitos da Teoria Histórico-Cultural sobre a concepção da 
deficiência, linguagem, cultura, aprendizagem, desenvolvimento e 
mediação pedagógica de estudantes com Deficiência Intelectual, 

conforme exposto no Quadro 1. 
 
Quadro 1: Classificação das pesquisas selecionadas por autores, objeto de estudo 

no âmbito da alfabetização e aspectos da Teoria Histórico-Cultural (THC) que 
receberam enfoque 

Autores Objeto de estudo Aspecto da THC em 
enfoque 

BORTOLANZA (2010) Práticas de leitura Linguagem 

BRITO (2011) Texto literário Concepção de Deficiência 

Intelectual 

CRUZ (2013) Ambiente virtual Cultura, aprendizagem, 
desenvolvimento e 

mediação 

GUEBERT (2013) Estratégias de ensino Mediação 

GADELHA (2014) Jogos pedagógicos Aprendizagem, 
desenvolvimento e 

concepção de brincar 

ALENCAR (2015) Sentidos atribuídos à 
alfabetização 

Concepção de deficiência 
e Linguagem 

MESQUITA (2015) Processo de apropriação 

da escrita 

Aprendizagem e 

mediação 

SILVA (2016) Aprendizagem 

cooperativa 

Aprendizagem e 

mediação 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Esclarece-se ao leitor que os componentes pertencentes à 

terceira coluna (Aspecto da THC em enfoque) correspondem aos 
conceitos mais citados pelos referidos autores, no entanto, outros 
conceitos da Teoria Histórico-Cultural aparecem, embasando a 
discussão desses textos. 

Em análise dos trabalhos encontrados e do emprego dos 
conceitos, em suas pesquisas, destaca-se Bortolanza (2010), que, 
em sua tese, teve por objetivo compreender as práticas de leitura 
de três mães, três professoras e três crianças com Síndrome de 
Down de um centro de Referência. Por meio de uma pesquisa 
etnográfica, realizou observações, entrevistas, análise documental e 
registros fotográficos. Os resultados apontaram para o fato de que 

as mães e professoras do Centro foram alfabetizadas com ênfase na 
decifração do código alfabético. Mais tarde, essas práticas foram 
reproduzidas tanto pelas mães quanto pelas professoras. A 
pesquisadora afirma a ênfase dada à deficiência como justificativa 
para o ensino baseado na codificação/decodificação do sistema 
alfabético. Com base nos aspectos da linguagem postulados por 
Vygotsky, Bortolanza (2010) conclui que os desenhos e 
brincadeiras das meninas observadas revelam a necessidade e 
interesse das alunas em aprender a leitura e a escrita com base em 
uma língua viva, através de práticas significativas. Porém, a 
realidade apresentada pelas pessoas envolvidas no processo de 
escolarização das crianças com síndrome de Down mostra uma 

outra face: a reprodução de uma representação que possibilitou a 
internalização de instrumentos de mediação distantes daqueles que 
viabilizariam uma educação dinâmica e voltada para a diferença, 
nos moldes do ensino cultural. 

Brito (2011) investigou a recepção do texto literário por uma 
criança com Deficiência Intelectual, a partir de observações feitas 
em uma escola regular de Ensino Infantil. Realizou um estudo de 
caso, com entrevistas, diário de campo e vídeo-gravações. O 
objetivo da pesquisadora foi investigar os modos de participação da 
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criança em situações de oferta e recepção de textos literários. Ao 
final de sua pesquisa, a autora concluiu, a partir da linguagem 

verbal e não verbal (gestos, olhares e demais comportamentos), o 
desempenho da criança em demonstrar boa recepção ao texto 
literário, e avaliou se esse recurso seria importante para servir de 
mediador, principalmente em situações coletivas. 

Cruz (2013) analisou a interação de alunos com Deficiência 
Intelectual com a linguagem escrita, em um ambiente virtual 
desenvolvido com a finalidade de complementar atividades de 
letramento. Ao se basear nos conceitos de cultura, aprendizagem e 
desenvolvimento de Vygotsky, a pesquisadora elaborou um 
software com a intenção de ser utilizado como ferramenta de 
mediação. De acordo com a autora, o recurso mostrou bons 

resultados para o processo de aquisição da escrita dos alunos 
participantes. 

Adotando o conceito de mediação de Vygotsky, Guebert 
(2013) identificou e analisou as estratégias de ensino desenvolvidas 
por uma professora alfabetizadora do Ensino Fundamental de uma 
escola de Ensino Regular que lecionava para um aluno com 
Deficiência Intelectual. Por meio de observações, anotações em 
diário de campo, vídeo-gravações e registros escritos do aluno, a 
pesquisadora concluiu que havia ausência de adaptação curricular, 
falta de utilização de práticas inovadoras e utilização de práticas de 
leitura e escrita destituídas de sentido para a criança. Ademais, 
constatou que tais práticas não correspondiam às necessidades 

educacionais dos alunos pesquisados. 
Durante sua pesquisa de Mestrado, Gadelha (2014) 

investigou as contribuições de jogos pedagógicos em uma sala de 
Recurso Multifuncional. Baseando-se nos conceitos de 

aprendizagem, desenvolvimento e brincadeiras de Vygotsky, a 
pesquisadora implementou sessões de intervenção com três 
crianças com diagnóstico de Deficiência Intelectual, usando jogos 
como instrumento de mediação. Os resultados das intervenções 
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indicaram que os jogos atuaram como facilitadores da 
aprendizagem da linguagem escrita. 

Alencar (2015), em sua pesquisa de Doutorado, teve por 
objetivo analisar os sentidos e significados que cinco adultos com 
Deficiência Intelectual atribuem à alfabetização. Pela análise 
documental, entrevistas e protocolo de avaliação, a pesquisadora 

concluiu que os sujeitos conhecem materiais escritos, os quais 
perpassam por diferentes instrumentos técnicos semióticos, como 
cadernos, livros, jornais, celulares e computadores, no entanto, 
nem todos têm acesso a esses materiais. Os participantes 
demonstraram ainda não compreender a função social da leitura e 
escrita e a relação com seu contexto social. A mediação pedagógica 
não estabeleceu o compartilhamento de sentido.  

Durante sua pesquisa de Mestrado, Mesquita (2015) 
examinou o processo de alfabetização de uma criança com 
Deficiência Intelectual, no primeiro ano do Ensino Fundamental. 
Amparada no conceito de aprendizagem mediada de Vygotsky, a 
pesquisadora fez uso de observações, entrevistas, registros em 
diário de campo, fotografias e análise documental, concluindo que 
as atividades e práticas realizadas nessa realidade escolar 
contribuíram para o processo de aquisição da linguagem escrita 
pela criança. A autora ressaltou a contribuição da mediação da 
estagiária e das professoras da sala regular e da Sala de Recursos, 
no processo de desenvolvimento intelectual dessa criança. 

Por fim, Silva (2016) estruturou sua pesquisa de Doutorado, 

baseando-se, sobretudo, no conceito de mediação de Vygotsky, a 
fim de analisar as contribuições da aprendizagem cooperativa para 
evolução da psicogênese da língua escrita de seis alunos com 
Deficiência Intelectual, matriculados em escolas regulares de 

Ensino Fundamental. O desenvolvimento da pesquisa aconteceu a 
partir de nove procedimentos, dentre os quais a aplicação de pré-
testes e pós-testes de escrita e a realização de produções de textos 
em grupo. Os dados indicaram que, nas realidades observadas, a 
aprendizagem cooperativa revelou-se um importante mecanismo 
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para evolução psicogenética dos participantes, além do fato de que 
tais escritas coletivas contribuíram para que os alunos fossem 

capazes de escrever não somente de forma coletiva, mas também 
de modo autônomo.  

 
Considerações finais 

 
Os resultados obtidos demonstram que estudos a partir da 

Teoria Histórico-Cultural ainda foram pouco realizados. De 
maneira geral, as pesquisas selecionadas reconheceram e se 
apoiaram nos principais conceitos, para destacar as 
potencialidades dos alunos com Deficiência Intelectual em 
internalizar e se apropriar da linguagem escrita. 

O conceito de mediação foi um dos mais ressaltados, em 
todas as investigações selecionadas para análise, uma vez que, 
nessa perspectiva teórica, a aprendizagem só acontece por meio de 
intervenções pedagógicas intencionais, planejadas e significativas. 
Dessa forma, as mediações são determinantes no ensino cultural, 
para que a aprendizagem e o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores ocorram. 

O período entre uma publicação e outra, destacado pelo 
levantamento, revelou a falta de concentração nas pesquisas e uma 
significativa lacuna nas publicações com o tema investigado, em 
um único ano, seguindo os critérios estabelecidos. Um fator 
relevante sobre as pesquisas selecionadas é constituído pelas 

diferentes temáticas abordadas, como uso de jogos pedagógicos, 
textos literários, estratégias de ensino e ambiente virtual etc., como 
instrumentos de mediação. Esse dado é importante, pois revela que 
a teoria é empregada para justificar instrumentos e procedimentos 

externos para a alfabetização e a relação de mediação pedagógica 
na qual o professor compartilha o sentido com o aluno e não lhe 
impõe estratégias de ensino descontextualizadas, apenas para ser 
reproduzidas pela criança. 
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Portanto, é forçoso reconhecer as limitações como um 
derivado das relações socioculturais, e não da própria biologia, já 

que, diante da cultura, todo ser humano é inadequado e deficiente. 
Para superar suas limitações, ele precisa se submeter às inter-
relações sociais, internalizar instrumentos da cultura e se tornar 
um ser histórico, capaz de autorregular sua conduta, a partir de 

significantes compartilhados entre tantas pessoas distintas que 
dividem entre si um mesmo contexto.  
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Capítulo III 
 

Formação universitária de surdos: 

uma revisão da literatura francesa 
 

Alessandra Ferreira Di Roma 
 
 
Introdução 

 

A pesquisa objetiva identificar e descrever as teses francesas 
relativas à formação dos surdos na universidade. Delimitei para 
este estudo o período de 2006 até 2016, a partir de um banco de 
dados específico (Theses.fr). A escolha deste recorte temporal deu-
se com a intenção de elaborar um panorama atual acerca do estado 
da arte concernente ao tema tratado.   

Antes, porém, de apresentar os dados atuais relativos às 

pesquisas acadêmicas sobre a educação dos surdos no ensino 
superior, é de relevância apresentar um breve contexto histórico 
que ofereça subsídios para refletirmos a respeito do ensino 
universitário de modo geral na França, e, como as políticas 

públicas têm orientado o ingresso e permanência dos surdos na 
universidade.   

Historicamente, o modelo de universidade francesa tem 
origem na criação da Universidade de Paris, no século XII, que 
surgiu a partir da congregação de professores autônomos numa 
corporação de ofícios 1 , na busca de um espaço de atuação 
autônoma, diferente das escolas dos mosteiros e catedrais. É nesse 

                                                 
1 Forma medieval de organização.   
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momento histórico que se origina a ideia de autonomia 
universitária, mas, foi somente a partir do século XIX, entre lutas 

religiosas e a vitória das ideologias liberais, que a liberdade 
acadêmica foi de fato valorizada, com o surgimento do modelo 
laico-estatal (FERRARI; SEKKEL, 2007).  

O modelo francês organizava um tipo de ensino de modo 

que ele fosse destinado a poucos alunos (elite acadêmica). A 
liberdade e a autonomia universitária se restringiam apenas ao 
grupo de catedráticos, que, por sua vez, ensinavam um seleto 
grupo de estudantes.  

Nesse sentido, a Universidade era concebida como lugar para 
formação de elites intelectuais.  

(DURHAM, 2005).  

A pesquisa do Professor Leonardo Prota (1987) intitulada 
“Um novo modelo de universidade”, mostra dados importantes dos 
quais destacarei alguns, acerca dos principais modelos de 
universidade francesa, desde o último período da idade média até o 
final do século XX. O estudo revela que as instituições educacionais 
tradicionais, na França, permaneceram mais ou menos intactas até 
1789. O sistema escolar do ancien régime era caracterizado pelo 
monopólio da Igreja e pela marca essencialmente religiosa do 
ensino.  

Precisamente nessa direção seriam lançados os seguintes 
constituintes: o decreto de 4 de agosto de 1789, o qual aboliu o 
dízimo eclesiástico, privando, dessa forma, as antigas instituições 

de ensino de sua principal fonte de recursos financeiros.   
Em seguida, com os dois decretos de setembro e de 

dezembro, a Assembleia Nacional decidiu a transferência do ensino 
para o controle oficial e a incorporação de todos os bens da Igreja, 

inclusive escolas e colégios. Enfim, com a laicização e a 
consequente obrigação de fidelidade ao Estado, decretadas em 
março de 1791, o clero foi excluído do ensino.  

Até 1793, a Revolução francesa somente contribuiu para o 
avanço dessas medidas gerais. No plano das ideias, a Revolução 
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passa a desenvolver e difundir nos discursos e nas manifestações 
políticas de grandes representantes da Revolução, de Condorcet a 

Robespierre, de Saint-Just e Babeuf, os princípios que emergiram, 
ao longo de várias décadas, na consciência nacional: slogans como 
educação oficial e nacional, universidade, obrigatoriedade, 
laicidade no ensino e igualdade. O foco do debate pedagógico 

revolucionário evidencia-se na discussão de dois principais 
projetos de reforma, o de Nicolas de Condorcet e o de Michel Le 
Peletier.  

Condorcet vê na difusão da ciência e da cultura um 
instrumento decisivo de emancipação, liberdade e igualdade entre 
os homens. De acordo com a posição filosófica iluminista, 
Condorcet defende que a educação transforma-se no motor 

propulsor do progresso cultural, político e social. Para ele, a 
educação deverá ser universal, igual para todos. No entanto, 
Condorcet não explicita acerca de como efetivaria o princípio da 
gratuidade e da obrigatoriedade do ensino público.  O Estado 
deverá garantir a todos a educação básica, permitindo aos que 
tiverem essa possibilidade procurar, em instituições oficiais ou não, 
aquela educação superior que o Estado não pode ofertar a todos.  

O projetode Le Peletier visava favorecer o meio popular, 
mediante a educação comum, gratuita e igual para todos, almejava 
uma profunda transformação das estruturas sociais em benefício 
das massas populares. Le Peletier aceita a propriedade privada 
como fundamento da sociedade, e, portanto, seu projeto tem um 

alcance social maior que o de Condorcet. Para Le Peletier, é 
confiada a sociedade a tarefa de colocar o indivíduo em condições 
de exercer consciência de sua liberdade de opção, mas também a 
de lutar por uma transformação da humanidade.   

Após o golpe de 9 de Termidor (marca o fim da segunda fase 
da Revolução Francesa, de 1792 à 1794), a burguesia francesa, que 
tinha feito da reivindicação do ensino público uma das lutas mais 
fortes do Iluminismo, assustada pelo perigo da utilização radical de 
seus slogans, recua e renega os seus próprios ideais. Isso se 
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evidencia a partir do decreto de Bouquier (1793) que concede 
liberdade de ensino, do decreto Lakanal (1793) que coloca o ensino 

particular em concorrência com o ensino público, até a lei Danon 
(1795) que estabelece a não gratuidade e a não obrigatoriedade do 
ensino público, e a partir de então, ocorre uma sequência 
ininterrupta de recuos que marca o abandono dos princípios 

formulados pela Revolução democrática e popular.   
Bernardi (1878) conclui que nessa fase das reformas 

pedagógicas francesas, os ideais da Revolução foram abandonados, 
resultando num modelo pedagógico que irá atender apenas os 
interesses e exigências específicas da burguesia. Com as grandes 
reformas do período napoleônico, que alcançam seu auge nos anos 
1806 até 1808, com a criação da Universidade Imperial, a educação 

permanece, mesmo depois do reatamento com a igreja, sob o 
controle do Estado.   

A política democrática da Revolução será então esquecida. A 
educação primária volta aos cuidados da Igreja e das instituições 
tradicionais, enquanto o Estado se ocupa dos liceus e das 
universidades, que devem receber os filhos da burguesia. O ensino 
é baseado no estudo das línguas clássicas e da matemática, ao 
passo que são excluídas a história e a geografia. A disciplina é 
severa, de tipo militar (BERNARDI, 1978).   

Com Napoleão é organizado uma Universidade unificada e 
centralizada. As reformas que sucederam, durante cento e 
cinquenta anos, se fizeram no quadro de um esquema napoleônico. 

A universidade napoleônica abrangia não só o ensino superior (as 
faculdades), mas também as escolas primárias, os liceus, os 
colégios e demais instituições educativas, conforme estabelecia o 
art.5º do decreto de 17 de março de 1808, sobre a organização da 

universidade (FRANCE, 1808).  
No artigo 38, do mesmo decreto, constam as seguintes 

instruções como base para o ensino: 1º) os preceitos da religião 
católica; 2º) a fidelidade ao imperador, à monarquia imperial, 
depositária da felicidade dos povos, e à dinastia napoleônica, 
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conservadora da unidade da França e de todas as ideias liberais 
proclamadas pela Constituição; 3º) a obediência aos estatutos do 

corpo docente, que tem por objetivo a uniformidade da instrução, e 
que concorrem para formar para o Estado os cidadãos ligados à 
sua religião, a seus princípios, à sua pátria e à sua família.  

Prota (1978) entende que tais princípios visavam à 

instituição de uma “doutrina comum”, para a formação de uma 
mentalidade geral comum. O autor explica que na reforma 
napoleônica, a ideia de universidade como uma comunidade 
autônoma de professores e estudantes, voltada para a investigação 
livre, altera-se para uma universidade corporativa que tem o 
monopólio da instrução pública, criada e mantida pelo Estado, em 
prol do Estado.   

Apesar disso, Ribeiro (1997) afirma que nos quarenta anos 
seguintes as reformas napoleônicas, a França conheceu o maior 
período de crescimento intelectual e científico da história. O 
sistema de ensino superior francês, diferente dos demais países 
ocidentais, subdividiu-se entre as Universidades e as Grandes 
Escolas (formação de engenheiros, políticos, comércios ...), e dois 
sistemas de pesquisa, a Universidade e o CNRS - Centre National 
de la Recherche Scientifique.   

Várias reformas apareceram nos últimos anos: entre 2003 e 
2006, as universidades reformaram seus cursos (Reforma LMD). 
De 2006 a 2012, elas se comprometeram a constituir polos de 
pesquisa e do ensino superior (PRES). A lei LRU de 2007 modificou 

o estatuto das universidades. Desde 2008, estas se sujeitam às 
"amplas competências", em que as universidades passam a ser 
autônomas em termos de orçamento e administração do pessoal 
(FRANCE, 2013).   

De acordo com a lein°2013-660 de 22 julho 2013- art. 7, os 
objetivos atuais da universidade francesa, passam a ser, então, os 
seguintes: Formação inicial e contínua; Pesquisa científica e 
técnica, além da difusão e valorização de seus resultados; 
orientação e inserção profissional; Difusão da cultura humanista e 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6CBF0BE90A4039719167E7EC6689C023.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=LEGIARTI000027736693&dateTexte=20170914&categorieLien=id#LEGIARTI000027736693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6CBF0BE90A4039719167E7EC6689C023.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=LEGIARTI000027736693&dateTexte=20170914&categorieLien=id#LEGIARTI000027736693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6CBF0BE90A4039719167E7EC6689C023.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=LEGIARTI000027736693&dateTexte=20170914&categorieLien=id#LEGIARTI000027736693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6CBF0BE90A4039719167E7EC6689C023.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=LEGIARTI000027736693&dateTexte=20170914&categorieLien=id#LEGIARTI000027736693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6CBF0BE90A4039719167E7EC6689C023.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=LEGIARTI000027736693&dateTexte=20170914&categorieLien=id#LEGIARTI000027736693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6CBF0BE90A4039719167E7EC6689C023.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=LEGIARTI000027736693&dateTexte=20170914&categorieLien=id#LEGIARTI000027736693
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da cultura científica e técnica; Participação na construção do 
Espaço europeu do ensino superior e da pesquisa; e Cooperação 

internacional (FRANCE, 2013).  
Esses fatos, além de serem marcantes e historicamente 

importantes para entendermos o funcionamento geral do ensino 
superior na França, tanto no passado quanto no presente, servem 

de referência para refletirmos sobre a problemática específica deste 
estudo, isto é, sobre as produções acadêmicas que tratam do surdo 
na universidade.    

No que se refere ao ensino superior para os surdos, sabe-se 
que há apenas uma universidade no mundo inteiramente dedicada 
à comunidade surda. Esta é a Universidade Gallaudet, em 
Washington, nos Estados Unidos. Na França não há nenhuma 

instituição de ensino superior específica para os surdos, e, de 
acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Educação 
(2010-2011) apenas 9,6% dos estudantes surdos prosseguem para 
o ensino superior, o que corresponde a 630 surdos em 
universidades (FRANÇA, 2011).   

Apesar da lei de 11 de Fevereiro de 2005, sobre a 
acessibilidade, que defende a igualdade de direitos e oportunidades 
das pessoas com deficiência, e prevê que "as instituições de ensino 
superior (...) devem assegurar a formação dos alunos surdos, 
implementando os ajustes necessários para a sua posição na 
organização, execução e apoiar os seus estudos”, Gualtieri (2012) 
disponibiliza relatos online, de alunos surdos universitários que se 

deparam com muitas dificuldades no meio acadêmico para 
subsidiar a tradução de seus cursos para a língua de sinais 
francesa.   

A Política de Educação Nacional garante que as 

universidades francesas não podem recusar a inscrição de um 
aluno com deficiência ou necessidades educativas especiais. Porém, 
cada universidade é autônoma e tem a liberdade de escolher o 
modo como conduzir a integração desses alunos, causando certa 
disparidade entre as universidades.   
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Esta disparidade é compensada por uma política nacional 
dirigida a partir do ministério. Tal política defende que cada 

universidade tem o dever de atender com qualidade a todos os 
alunos matriculados. Além disso, o Ministério da Educação 
Nacional exige que cada universidade nomeie um responsável, que 
pode ser professor ou trabalhar no administrativo, que coordene as 

várias ações em favor dos estudantes com deficiência (UNAPEDA, 
2010).   

Depois de se matricular na Universidade, o aluno surdo vai 
para a medicina preventiva na faculdade onde um médico avalia e 
prescreve o apoio necessário (intérprete LSF, codificador LPC - 
palavra complementada, anotador, ou qualquer outro recurso). Os 
fundos atribuídos pelo Ministério público para as universidades 

são, então, calculados de acordo com as declarações dos médicos. 
No entanto, na prática, nem sempre tais direitos são conferidos aos 
surdos (UNAPEDA, 2010).  

Gualtieri (2012), ao referir sobre o tema explicita que um 
membro da administração de Paris 8 (que preferiu permanecer 
anônimo) observa:  

 
Hoje alunos surdos de Paris 8 são montados principalmente em 

ciência da linguagem. Assim, um intérprete é contratado para 
vários alunos e os custos são limitados. Mas no próximo ano, os 
alunos que pretendam prosseguir para outros cursos, economia, 

ciências políticas, ou qualquer outro, é um risco, pois triplica o 
financiamento solicitado! E lá, não é certo que os recursos serão 
facilmente concedidos (GUALTIERI, 2012, s/p).  

 
As universidades que oferecem condições mais adequadas de 

estudos para os surdos estão concentradas em Paris. 
Consequentemente, a maioria dos alunos surdos na França param 
seus estudos na formação profissional fornecida pelo INJS 
(Instituto Nacional de Jovens Surdos) e acabam por optar por 
cursos como cabeleireiro, corte e costura, carpintaria ou, 
horticultura, que são os cursos que lhe são ofertados.   
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Em Toulouse, por exemplo, a associação de pais de crianças 
surdas foi transferida para o Ministério da Educação em Paris para 

denunciar as muitas falhas das universidades da região para o 
atendimento aos surdos (GUALTIERI, 2012).  

Ademais, Gualtieri (2012) aponta que a França tem seguido a 
tendência de contratação dos chamados “interfaces”, que são 

pessoas que dominam a língua de sinais francesa, mas que, no 
entanto, não possuem formação adequada para o trabalho de 
tradução e interpretação dos conteúdos acadêmicos.   

São muitas as barreiras e dificuldades que os surdos 
enfrentam durante toda a sua trajetória escolar. No ensino 
superior, em especial, adaptações pedagógicas, sobretudo de 
caráter linguístico, são fundamentais para que estes tenham 

condições de cumprir com suas obrigações e se desenvolverem 
neste novo ambiente.  

 Para conseguir assimilar as novas informações e 
conhecimentos que a universidade lhe oferece, os alunos surdos 
necessitam superar as falhas da trajetória escolar anterior, como 
desvalorização da língua, inadequações de condições de estudos, 
dificuldades de leitura, interpretação e produção de texto, entre 
outras, que estabelecem (ou deveriam estabelecer) a base 
conceitual e linguística do aluno.  

Considerada a importância da problemática que se refere à 
formação do surdo no ensino superior, esta pesquisa tem por 
objetivo identificar e descrever como este assunto tem sido tratado 

em teses francesas, no período que abrange de 2006 até 2016.   
 
Procedimentos de Pesquisa  

 

Para a realização da coleta de dados, foi consultado um 
banco de dados específico “Theses.fr”, que disponibiliza trabalhos 
acadêmicos completos em sua versão digital. A plataforma reúne 
teses de doutoramento defendidas em universidades francesas 
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desde 1985.Neste trabalho, as teses analisadas estão 
compreendidas do ano 2006 até o ano 2016.   

O acesso ocorreu nos meses de julho, agosto e setembro de 
2017. Para a padronização e organização da busca, utilizei as 
seguintes palavras/ expressões-chave: educação de surdos, 
integração2 universitária e língua de sinais francesa (busca em 

francês: éducation pour les sourds, intégration universitaire 
etlangue des signes française).  

Os trabalhos foram selecionados inicialmente pelas 
palavras/expressões-chave e, a partir da sua inclusão por este 
critério, realizei a leitura dos resumos, de onde foram retiradas 
informações pertinentes aos objetivos, desenvolvimento, método e 
resultados das pesquisas.  

Localizei um total de 507 trabalhos, conforme distribuição 
indicada na Tabela 1. 

 
Tabela 1- Teses referentes às palavras/expressões-chave: Educação de surdos, 
Integração universitária e língua de sinais francesa, identificadas pelo banco de 

dados Theses.fr 

Palavras/Expressões-chave Total de documentos localizados 

Educação de surdos 69 

Integração universitária 373 

Língua de sinais francesa 65 

Total 507 

Fonte: Banco eletrônico francês Theses.fr (http://www.theses.fr) acesso nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. 

                                                 
2 Por razões linguísticas, o termo “integração” geralmente se adequa melhor ao francês do que 

“inclusão” para designar ações referentes a pessoas. Assim, certas práticas chamadas de “integração 

escolar” na França correspondem a práticas chamadas de “inclusão escolar” no Brasil. Na França, a 
palavra “inclusão” é utilizada quando se trata de coisas “a incluir”, mas sua aplicação a pessoas e 

grupos sociais, como na expressão “inclusão escolar”, ainda é muito recente e pouco difundida. 

Igualmente, expressões como “educação inclusiva” e “sociedade inclusiva” ainda são pouco utilizadas 
na língua francesa.  

http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/
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Em um primeiro momento, todos os trabalhos localizados 

foram considerados, independente de tratarem ou não do assunto 
relativo à inserção do surdo na universidade.    

 
Resultados e Discussão  

 
No conjunto dos 507 trabalhos localizados, encontrei 

pesquisas de áreas diversas como, ciência da educação, ciência da 
linguagem, psicologia, sociologia, biológicas, arquitetura e 
urbanismo, ciência da informação e comunicação, turismo, 
informática, história, economia, eletrônica, mecânica, 
nanotecnologia, entre outras.   

Dentre os trabalhos localizados em suas respectivas áreas, 
selecionei pela leitura dos 507 títulos e seus resumos, apenas 
aqueles que estivessem voltados para a educação dos surdos no 
ensino universitário. Pelo grande volume de trabalhos não 
relacionados ao tema da pesquisa, foi necessário classificar as teses 
que tratassem da temática específica “surdos na universidade”.   

Das 507 teses localizadas através das palavras/expressões-
chave, 295 tratam ou mencionam a surdez em diferentes âmbitos 
sociais e educacionais (não universitário), 196 não mencionam a 
surdez, e, apenas 14 trabalhos discutem direta ou indiretamente o 
tema buscado (surdos na universidade), conforme apresento na 
Tabela 2. 
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Tabela 2 – Teses francesas que tratam ou fazem alusão à temática do surdo 

na universidade (2006-2016)3 

Título Universidade  Autor (a) e ano  

1. Música, drama e terapia: um processo de 

integração para as pessoas surdas.  

Toulouse 2 José Carlos  

Camacho/2014  

2. Reconhecimento da fala para ajudar à 

comunicação para os surdos e deficientes 
auditivos.  

Université de  

Lorraine  

Luiza  

Orosanu/2015  

3. As fontes do mal-entendido entre 

interlocutores surdos e ouvintes: A história, 
a língua, a cultura.  

Sorbonne  

Paris Cité  

Elodie Jacques- 

Boussard/2016  

4. Analise do funcionamento cognitivo de 

adolescentes surdos marcado na pratica da 
escrita e através das tecnologias da 

Informação e da Comunicação.  

Aix-Marseille  Marion  

Fabre/2013  

5. Cultura, deficiência e educação: a 
emergência de uma cultura surda em 
Polinésia francesa.   

Polynésie 
française  

Sandrine  
Lacroix/2014  

6. As contribuições da aprendizagem do 
teatro até a aquisição da língua de sinais 

francesa e a construção da identidade 
surda.  

 Lyon  Mariana Da  
Silveira  

Schmitz/2016  

7. A interpretação em língua de sinais 
francesa: restrições, táticas, esforços. 

Paris 3 Sophie  
Pointurier- 

Pournin/2014  

8. A formação de pedagogos surdos. Estudo 

exploratório.  

Paris 8 Veronique  

Geffroy/2015  

                                                 
3 Os títulos originais (em língua francesa) podem ser consultados no Apêndice 1.   
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9. Os espelhos do silencio: a educação dos 
jovens surdos no oeste (1800-1934). 

Rennes 2 Patrick  
Bourgalais/2005  

10. As trajetórias dos jovens surdos: 
construção técnica dos destinos sociais. 

Paris, EHESS  Tamara  
Dmitrieva/2013  

11. O acordar surdo: de ontem para hoje 
(19712006): da ação coletiva de um 

movimento cultural para a reabilitação da 
língua de sinais francesa, até a afirmação de 

uma identidade coletiva para a participação 
social dos surdos. 

Paris, EHESS Sylvain  
Kerbourc'h/2006  

12. O iletrismo nos surdos adultos em 
Martinique:  

constatação, análise e proposições. 

Antilles  Yveline  
Saturnin/2009  

13. A inclusão social dos surdos: elementos 

para uma epistemologia compreensiva e 
interdisciplinar.  

Strasbourg  

 

Eduaro  

Gomes/2013  

14. Práticas de linguagem dos surdos e 

discursos em torno da língua de sinais: a 
integração em questão 

Paris, EHESS  Héléne  

Hugounenq/2009  

Fonte: Banco eletrônico francês Theses.fr (http://www.theses.fr) acesso nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. 

 
Pela análise dos títulos, conclui que as teses nº 1, 8, 9, 10 e 12 

possivelmente tratam ou mencionam a integração do surdo na 
universidade de forma mais específica. Pela leitura do resumo, 
verifiquei que o objetivo do estudo nº1 é apresentar o uso do jogo 
como terapia musical e teatro (dramaterapia) para pessoas surdas, 
a fim de encontrar a natureza lúdica e divertida da terapia e 

também facilitar sua integração na universidade. Camacho (2014) 
defende que isso é fundamental na terapia e na exploração do 
prazer compartilhado através da peça, o desdobramento 
expressivo e criativo de cada surdo e sua participação física e 

http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/
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emocional dentro do grupo. O trabalho completo encontra-se 
disponível em versão digital.  

No que se refere ao trabalho nº 8, apesar de fazer referência 
ao ensino universitário, por anunciar em seu título que tratará da 
formação de pedagogos surdos, o resumo do trabalho ainda não se 
encontra disponível. Portanto, não foi possível consultar nenhuma 

informação complementar quanto aos objetivos, desenvolvimento, 
método e resultados da pesquisa.   

A tese nº 9 centra-se nas lógicas e participações do manejo 
educacional de jovens surdos no oeste da França, desde a 
Revolução até o início da Segunda Guerra Mundial. Bourgalais 
(2005) apresenta a educação dos surdos como resultado de uma 
construção coletiva que se desenvolve a partir de certa 

representação do vínculo social e como a expressão de uma 
mediação política do Estado. A ação das autoridades públicas 
apresenta-se assim como um compromisso que é constantemente 
renovado sob a conjuntura de fatores econômicos, sociais e 
políticos que vão muito além da educação dos deficientes auditivos. 
Além disso, para o autor, os discursos sobre surdez não refletem 
tanto a condição real dos surdos quanto as principais preocupações 
do tempo para a sociedade. A distância entre os discursos que 
legitimam a intervenção pública e sua realidade está no centro da 
tese.   

De forma geral, Bourgalais (2005) analisa as diferentes 
formas de organização educacional para os surdos na França, 

durante o período citado. Na plataforma theses.fr só é possível ter 
acesso ao resumo, pois o texto completo está disponível apenas em 
versão impressa. Dessa forma, não foi possível descobrir maiores 
detalhes acerca do desenvolvimento do estudo.   

A tese nº 10 faz referência em seu título, a uma análise das 
trajetórias sociais de jovens surdos. É possível inferir que a autora 
poderá abordar diversos âmbitos de integração social do surdo, no 
qual poderia estar incluída a universidade, o mercado de trabalho, 
e etc. No entanto, apesar de ser uma tese datada de 2013, não 



64 | A escola na perspectiva da educação inclusiva 
 

disponibiliza no banco de dados um resumo, tampouco o texto 
completo. Desse modo, as inferências as quais descrevo, tem como 

base a interpretação lógica das indicações ou possibilidades de 
desdobramentos que apresentam o título da pesquisa.   

Na tese nº 12 Saturnin (2009) apresenta dados importantes 
acerca do número de surdos profundos iletrados na França, que no 

ano de 2009, representava 80% dessa população. Este fenômeno 
implica, segundo a autora, dificuldades de integração na 
comunidade educacional (desde a educação básica até o ensino 
superior), e mais além, dificuldades de integração nacional, o que 
cria uma desvantagem social adicional: os surdos não se 
consideram cidadãos plenos.   

Saturnin (2009) afirma que na Martinica, a situação 

linguística dos surdos profundos é ainda mais complexa: os surdos 
aprendem o francês (língua sem referência significativa), enquanto 
vivem em um ambiente familiar creolófono, em que sua língua 
natural é a língua de sinais. A autora questiona: Como o 
analfabetismo se manifesta em pessoas surdas no ambiente 
creolófono? Como as pessoas surdas podem adquirir as habilidades 
linguísticas necessárias para se apropriar de uma língua 
estrangeira para que elas possam se integrar na sociedade, social e 
profissionalmente, em plena autonomia? Saturnin (2009) conclui 
que, baseado na teoria do Piaget, em um processo de remediação, 
os surdos, poderiam adquirir habilidades linguísticas de sua língua 
natural, então o crioulo seria mais apropriado, por ser o seu 

idioma de maior proximidade, e só depois o francês, idioma de 
inserção social.   

Os demais trabalhos não vão tratar diretamente da questão 
do surdo na universidade, mas, pela leitura dos títulos e dos 

resumos, é possível perceber alguns desdobramentos plausíveis, 
que de certa forma, poderiam ter alguma relação ou contribuição 
para a inserção do surdo no ensino superior.   

Por exemplo, o trabalho nº2 faz parte de um projeto 
específico (RAPSODIE) cujo objetivo é propor um reconhecimento 
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de fala especializado nas necessidades de pessoas surdas e com 
deficiência auditiva. São estudados dois eixos: a modelagem lexical 

e a extração de informações para-lexicais. No que diz respeito à 
modelagem lexical, Orosanu (2015) estudou os modelos de 
linguagem híbrida combinando palavras e sílabas, e propôs uma 
nova abordagem baseada em uma noção de semelhança entre 

palavras para a adição de novas palavras no modelo de linguagem. 
Sobre à extração de informações para-lexicais, a autora faz uso de 
parâmetros prosódicos, parâmetros linguísticos ou sua combinação 
para a detecção de questões e asserções. O objetivo desta detecção 
é notificar as pessoas soropositivas ou com deficiência quando uma 
questão é dirigida a eles.   

A próxima tese selecionada, nº 3 analisa a surdez quando 

tratada como uma desvantagem, com a particularidade, ou 
possibilidade, de engajamento, além da percepção auditiva e da 
linguagem. Boussard (2016) discute elementos que contribuem 
para a construção cultural e identitária do sujeito surdo e de 
influências importante em suas interações. As relações de poder 
resultantes levaram a autora a questionar outra forma de entender 
a surdez, vista como uma deficiência auditiva, baseada 
essencialmente na entrada sensorial do mundo. A tese examina as 
diferentes fontes da surdez vista como uma deficiência e seu 
impacto no desenvolvimento do discurso do sujeito e, em 
conclusão, apresentar uma nova forma de ser surdo, com base na 
percepção de vibração.   

O trabalho seguinte, nº 4 analisa o funcionamento cognitivo 
de estudantes surdos usuários da Langue des Signes Française, em 
seu relacionamento com a língua francesa escrita. Uma abordagem 
psicolinguística para aprender é adotada e se refere aos conceitos 

de bilinguismo, cognição, produção escrita e Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Um primeiro estudo centra-se nas 
habilidades utilizadas em vários meios de escrita (SMS, blogs, 
escrita escolar, tomada de notas) e revela a habilidade dos 
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adolescentes surdos para quebrar palavras em unidades sublexais 
enquanto se adapta a contextos de surdez.   

Um segundo estudo sobre o tratamento de unidades 
morfológicas de palavras, através de treinamento informatizado, 
fornece uma visão geral de seu desempenho de sucesso, tempo e 
estratégias de respostas. O último estudo, sobre a tomada de notas 

e a produção escrita em tempo real, fornece informações sobre o 
reinvestimento do conhecimento do treinamento e sobre o 
comportamento da escrita desses adolescentes surdos. É notado 
um efeito de transferência, ou grau de significação, entre a língua 
de sinais francesa e o francês oral.   

Ainda, quando a decomposição sublexial é ambígua, o uso de 
unidades ortográficas parece mascarar os tratamentos 

morfológicos. A questão dos apoios e abordagens pedagógicas para 
a escrita em uma situação de surdez é solicitada. Fabre (2013) 
conclui que a escrita espontânea, as contribuições de multimídia e 
a consideração de unidades semânticas sublexicas para instalar 
automatismos no tratamento do escrito parecem ser trilhas 
promissoras.   

A tese nº 5, através de um longo estudo de campo, 
desenvolve uma pesquisa antropológica, baseada nos conceitos de 
vulnerabilidade, deficiência e inclusão, questiona as reivindicações 
coletivas e individuais de uma identidade cultural surda das ilhas 
da atual Polinésia Francesa.   

Lacroix (2014) expõe que no passado, o povo surdo das ilhas 

da atual Polinésia Francesa parece ter "culturalmente" derretido 
em suas terras, passando séculos sem deixar vestígios, nem nos 
mitos e lendas, nem nas fontes etnológicas. Hoje, invisíveis e 
silenciosos, tentam sair do anonimato e construir outras bases, 

além da deficiência auditiva. Em uma polinésia francesa 
contemporânea em busca de redefinição cultural, a autora 
questiona, em que representações os espaços sociais criam 
relacionamentos com essas pessoas "diferentes"? Como os surdos 
se definem? O que é ou pode ser a sua língua de sinais?  
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A tese nº6, é o resultado de uma pesquisa de doutorado 
inspirada pela urgência em destacar o papel central da língua de 

sinais franceses (LSF) na educação de crianças surdas na França. A 
legislação sobre o uso da LSF certamente evoluiu desde a década de 
1970, mas as crianças surdas e suas famílias ainda não têm acesso 
a educação bilíngue. O status linguístico e cultural da comunidade 

surda francesa é sempre diminuído no contexto escolar e isso 
constitui um obstáculo para o desenvolvimento de políticas e 
práticas educacionais para essa população.   

Com base neste contexto, Schmitz (2016) amplia o debate 
sobre o local da língua de sinais na escolaridade dessas crianças, 
não só como meio de comunicação, mas como fonte primária de 
aquisição de habilidades linguísticas, a constituição de 

comunidades surdas e a construção de identidade surda. O objetivo 
de tal pesquisa é mostrar como a educação teatral pode participar 
desses processos. O corpus obtido e a análise qualitativa permitiu a 
autora postular, portanto, como a aprendizagem do teatro pode 
contribuir para a aquisição da língua de sinais e para a construção 
da identidade surda pela aplicação da criatividade artística que lhes 
é própria.   

A tese nº7 analisa o processo de interpretação da língua de 
sinais e estuda o fator cognitivo inerente à transição de uma língua 
vocal (canal de áudio-voz) para a língua de sinais (canal visuo-
gestual). Em primeiro lugar, Pournin (2014) analisa todas as 
restrições envolvidas na interpretação da língua de sinais, que pode 

ser distinguida daquelas geralmente observadas na interpretação 
entre línguas vocais (incluindo línguas vocais sintaticamente muito 
distantes), como restrições sociais - restrições econômicas, 
restrições linguísticas e restrições de espaço.   

Em seguida, Pournin (2014) procede a uma análise cognitiva 
do processo de interpretação, referindo-se ao modelo Esforço da 
interpretação simultânea de Gile (Estudo de Estudo e Análise, 
Esforço de Memorização de Curto Prazo, Esforço de Produção e 
Esforço de Coordenação dessas três atividades simultâneas), 
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buscando considerar sua transposição para a língua de sinais. Para 
entender melhor os mecanismos do processo, observa-se 

particularmente o conceito de script (Séro-Guillaume, 2008) para 
uma análise inicial do fator cognitivo do artista em ação. Essa 
capacidade de representação visual sintética é mais ou menos 
importante se se levar em conta o grau de abstração do discurso, o 

tecnicismo do enunciado, a falta de correspondências lexicais, o 
contexto da interpretação (pedagógica, etc.), e a preparação?   

A análise do processo baseia-se em um corpus que consiste 
em vários estudos empíricos sobre interpretações da língua de 
sinais: estudo semi-experimental, estudo de caso naturalista e 
estudo experimental, bem como entrevistas com intérpretes e 
grupo focal. As observações feitas em todos esses estudos permitiu 

a Pournin (2014) fazer um cruzamento de referências aos dados 
coletados e identificar os elementos relevantes de dos resultados 
obtidos para um avanço na compreensão do processo cognitivo da 
interpretação da língua de sinais.   

A tese nº 11 analisa um importante movimento cultural 
(Réveil) que defendia o uso da LSF. Nas décadas de 1970 e 1980, 
surgiu uma dialética dupla que modificava as condições de vida dos 
surdos, que foi então secularmente proibida. Este movimento 
desencadeou a reversão do estigma da deficiência auditiva na 
expressão de uma "cultura surda".  Para Kerbourc'h (2006) a 
demanda pelo bilinguismo sintetiza o escopo deste movimento.  A 
autora explica que, a década de 1990 permanece marcada por um 

mal-estar social dos surdos.   
Atualmente na França, a sociedade e os surdos estão na 

encruzilhada de um duplo movimento: por um lado, uma 
sociedade apertada em seus princípios republicanos, por outro, 

uma reivindicação de identidade que é mal acomodada, com a 
necessidade de adotar uma lógica "desabilitadora". Kerbourc'h 
(2006) conclui em sua tese que as respostas do movimento 
iniciado nas décadas de 1970 e 1980 trouxeram mobilização e 
esperança aos surdos, porque desde então, prometem seu 
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reconhecimento como sujeitos de sua existência e atores de nossa 
sociedade democrática.  

A tese nº 13, pela análise do título, irá tratar da inclusão 
social dos surdos de forma geral (poderia estar incluído a 
universidade, ou não) e no desenvolvimento de elementos para 
uma epistemologia abrangente e interdisciplinar. No entanto, não 

disponibiliza no banco de dados nenhum resumo ou o trabalho 
completo, o que dificultou uma melhor compreensão acerca dos 
detalhes do desenvolvimento do trabalho.   

Finalmente, a tese nº 14 aborda a seguinte questão: por que, 
enquanto a língua de sinais é agora reconhecida como uma língua 
de direito e características próprias, tantos ouvintes aprendem, e 
ainda hoje está muito presente na mídia, que os intérpretes muitas 

são vezes percebido como um freio na integração dos surdos na 
sociedade francesa? Hugounenq (2009), ao desconstruir as noções 
de integração e língua, mostra em uma observação das práticas de 
interação linguística diária de surdos praticando a língua de sinais 
e dos ouvintes em não se esforçarem para compreender e interagir 
com os surdos, que as modalidades de comunicação não só afetam 
as interações, mas também afetam nosso senso de pertencimento.   

Hugounenq (2009) explica que a língua é muitas vezes 
percebida como aquela que liga, delimita um grupo humano, 
estabelece uma identidade e, se as pessoas surdas na França 
utilizam-se da língua de sinais francesa, são categorizadas como 
um grupo diferente dos falantes da língua francesa, surgindo então 

um problema de integração. No entanto, após vários anos de 
imersão na população surda, a autora conclui que, na realidade 
parece que não há identidade individual e prática linguística que 
não seja plural, e que essa pluralidade não precisa necessariamente 

ser vivida no caminho da desvalorização da identidade própria da 
cultura surda e da cultura ouvinte.   

Tendo como base a descrição dos trabalhos mencionados e 
as análises realizadas, identifiquei diferentes limitações nas teses 
exploradas: inexistência de alguns resumos; a presença de resumos 
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que em nada se relacionavam com as palavras/expressões-chave 
buscadas; Além disso, encontrei problemas de natureza formal em 

muitos resumos analisados.  
Entre eles, destaco a variedade de tamanhos dos resumos 

encontrados no Banco de Teses “theses.fr.  
Conforme demonstrado na Tabela 1, ao realizar o 

levantamento no Banco de Teses, foram lançadas as 
palavras/expressões-chave e os resultados da busca apresentaram 
uma série de trabalhos que não tinham nenhuma relação com os 
termos utilizados. Verifiquei também que alguns resumos não 
apresentam informações referentes ao tipo de pesquisa, seja a 
partir de critérios como natureza, objetivos ou procedimentos. Na 
maioria dos trabalhos, os pesquisadores fazem uma descrição dos 

procedimentos, sem conceituar o método utilizado. Outro ponto 
notável, é que muitos resumos não fazem nenhuma referência ao 
referencial teórico utilizado na pesquisa.   

Todas essas problemáticas mencionadas em relação à 
composição dos resumos interferiram no desenvolvimento desta 
investigação, exigindo um cuidado bastante grande em relação à 
apresentação dos resultados que se referem à temática buscada.   
 
Considerações finais  

 
A pesquisa em questão nos permitiu conhecer, ainda que em 

linhas gerais, o panorama atual das produções francesas referentes 

à educação de surdos em nível universitário. Apesar dos problemas 
técnicos constatados neste estudo, como por exemplo, a falta de 
padronização dos resumos, espera-se que este trabalho contribua 
para a difusão das produções mencionadas, partindo-se do 

princípio de que o acesso a base de dados theses.fr é irrestrito e 
amplo, e a maioria das teses possuem o texto completo, disponível 
em sua versão digital (em geral em língua francesa e/ou inglesa).   

O breve histórico apresentado na introdução deste trabalho, 
sobre o ensino superior na França desde a idade média até os dias 
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atuais, evidenciou que ao longo dos anos uma das fragilidades que 
ainda prevalece no sistema de ensino universitário francês diz 

respeito, sobretudo, à permanência universitária, tanto para 
surdos quanto para ouvintes, e não no acesso em si (como ainda é 
o caso do Brasil). Como se sabe, na França todos têm o direito de 
ingressar em uma universidade pública, mas isso não significa que 

todos os cursos são acessíveis e nem que todas as universidades 
francesas oferecem condições de formação para todos os alunos.  

No caso dos estudantes surdos, a comunicação em língua de 
sinais normalmente é restrita ao surdo e ao intérprete, 
desfavorecendo e limitando a própria constituição da identidade 
surda no meio acadêmico. Tais pontos são promissores para 
futuras investigações científicas, pois, como se observou, ainda é 

realmente escasso o número de trabalhos que abordam a 
problemática da formação universitária do surdo na França.   
 

Apêndice 1 – Títulos das teses em língua francesa 
Tabela 2 – Teses francesas que tratam ou fazem alusão à temática do surdo na 

universidade (2006-2016) 

Título Universidade  Autor (a) e ano  

1. Musique, drame et thérapie : un processus 
d'intégration pour les personnes sourdes  

Toulouse 2 José Carlos  
Camacho/2014  

2. Reconnaissance de la parole pour l’aide à 
la communication pour les sourds et 

malentendants  

Université de  
Lorraine  

Luiza  
Orosanu/2015  

3. Aux sources du malentendu entre 

interlocuteurs sourds et entendants : 
L'histoire, la langue, la culture  

Sorbonne  

Paris Cité  

Elodie Jacques- 

Boussard/2016  

4. Analyse du fonctionnement cognitif 

d’adolescents sourds signeurs dans la 
pratique de l’écrit et via les  

Technologies  de  l’Information et  de  la  
Communication  

Aix-Marseille  Marion  

Fabre/2013  
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5. Culture, handicap et éducation : 
l'émergence d'une culture sourde en 

Polynésie française  

Polynésie 
française  

Sandrine  
Lacroix/2014  

6. Les contributions de l'apprentissage du 

théâtre à l'acquisition de la langue des 
signes française et à la construction de 
l'identité sourde  

 Lyon  Mariana Da  

Silveira  
Schmitz/2016  

7. L'interprétation en Langue des Signes 
Française : 
contraintes, tactiques, efforts. 

Paris 3 Sophie  
Pointurier- 
Pournin/2014  

8. La formation des pédagogues sourds. 
Etude  
exploratoire 

Paris 8 Veronique  
Geffroy/2015  

9. Les miroirs du silence : l'éducation des 
jeunes sourds dans l'Ouest (1800 – 1934) 

Rennes 2 Patrick  
Bourgalais/2005  

10. Les trajectoires des jeunes sourds : 
construction technique des destins sociaux. 

Paris, EHESS  Tamara  
Dmitrieva/2013  

11. Le Réveil Sourd : d'hier à aujourd'hui 

(19712006) : de l'action collective d'un 
mouvement culturel pour la réhabilitation 
de la Langue-desSignes-Française, à 

l'affirmation d'une identité collective pour 
la participation sociale des sourds 

Paris, EHESS Sylvain  

Kerbourc'h/2006  

12. L'illetrisme chez les sourds adultes en 

Martinique : constats, analyse et proposition 
de remediation 

Antilles  Yveline  

Saturnin/2009  
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13. L'inclusion sociale des sourds: elements 
pour une epistemologie comprehensive et 

interdisciplinaire  

Strasbourg  
 

Eduaro  
Gomes/2013  

14. Pratiques langagières des sourds et 
discours autour de la langue des signes : 

l'intégration en question 

Paris, EHESS  Héléne  
Hugounenq/2009  

Fonte: Banco eletrônico francês Theses.fr (http://www.theses.fr) acesso nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. 
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Capítulo IV 
 

Abordagem histórico-cultural na relação 

ensino aprendizagem de pessoas com 
deficiência intelectual: 

o que revelam as pesquisas 
 

Julia Gomes Heradão 
 

 
Introdução  

 
A entrada de estudantes com deficiência nos sistemas 

educacionais de ensino faz parte de um movimento mais 
abrangente, de atenção mundial, conhecido como inclusão social. 
Este movimento tem como finalidade construir uma sociedade 
democrática, garantindo a equiparação de oportunidades para 
todas as pessoas, inclusive para aquelas que foram historicamente 
excluídas do convívio em sociedade.   

Neste processo, a educação inclusiva ganha importância, 

tornando-se parte essencial no desenvolvimento de um estado 
democrático a ser consolidado em uma sociedade inclusiva, na qual 
as pessoas possam exercer sua cidadania em um ambiente em que 
vigore a valorização da diversidade humana e o respeito.   

Para tanto, é necessário o estabelecimento de ações políticas 
que privilegiem a criação de mecanismos para atendimento a estas 
pessoas. No campo educacional, a opção pela política educacional 
inclusiva em âmbito federal pode ser constatada pela publicação de 
documentos oficiais como Constituição Federal (1988), Declaração 
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de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996). 
Essas normativas orientam e preveem ações que o sistema 

educacional brasileiro deve realizar para atender à diversidade de 
estudantes, cumprindo um compromisso firmado 
internacionalmente. (MENDES, 2006).   

Oliveira (2007) esclarece que, desta maneira, o país assumiu 

um compromisso político-social de reformular a estrutura escolar 
para que seja possível a convivência entre pessoas de diferentes 
naturezas, possibilitando ações que respeitam as diferenças, 
buscando “efetivar a transformação dos sistemas educacionais em 
sistemas educacionais inclusivos”. (BRASIL, 2005, p. 9).   

Se por um lado a presença de estudantes com deficiência no 
ensino regular é um avanço em garantia de direitos humanos, por 

outro lado, essas mudanças nas comunidades escolares vêm 
revelando as dificuldades históricas e estruturais que foram, ao 
longo dos anos, construindo o ensino público brasileiro. Além 
disso, a partir da demanda das políticas inclusivas, a escola passa a 
ser responsável por questões que tanto se referem ao processo 
ensino aprendizagem, como a valores histórico-culturais sobre o 
papel social das pessoas que compõe a escola. (PATTO, 2007).  

Neste sentido, a escola passa a receber estudantes antes 
excluídos das salas regulares, dentre eles aqueles com algum tipo 
de deficiência.  A deficiência que mais desafia a escola no seu 
objetivo de ensinar é a deficiência intelectual. O estudante com essa 
deficiência tem uma maneira própria de lidar com o conhecimento 

que não corresponde ao idealizado pela escola.   
Tradicionalmente, as escolas apresentam um modelo 

conservador de ensino, baseado em padrões e modelos 
estabelecidos, dificilmente correspondidos pelo estudante com 

deficiência intelectual. (BRASIL, 2007).  
A maneira como será conduzido o processo de ensino aos 

estudantes com deficiência intelectual em escolas regulares 
depende de inúmeros fatores, como o entendimento que se tem 
sobre o desenvolvimento humano de pessoas com deficiência. 
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Existem diferentes concepções sobre o desenvolvimento humano, 
as quais, por sua vez, fundamentam teorias distintas sobre o 

processo de ensino aprendizagem.   
 

As concepções sobre o homem e o seu processo de 

aprendizagem/desenvolvimento têm sido compreendidas a partir 
de variadas perspectivas e sob o olhar teórico-filosófico tanto das 

ciências naturais e biológicas quanto das ciências humanas e 
sociais, fato que imprime um teor polêmico para a questão, pois o 
indivíduo é reconhecido ora como um ser natural ora como um 

ser social e histórico. (TUIM; PONE; ALMEIDA, 2009, p. 1) 

 
As concepções de humano e suas visões acerca dos processos 

de aprendizagem, desenvolvimento e a relação aprendizagem-
desenvolvimento trazem implicações para a educação e para a 

escola, pois norteiam a atuação do professor junto aos estudantes.  
A perspectiva histórico-cultural para o entendimento do 

desenvolvimento humano, assim sua relação com a deficiência 
intelectual, tem-se apresentado como uma alternativa à 
compreensão baseada em modelos médicos de construção de 
conceitos e crenças sobre as pessoas com deficiência. Na 
perspectiva histórico-cultural: 

 
o desenvolvimento e a aprendizagem dependem das relações 
estabelecidas entre os sujeitos nos diferentes contextos, nos quais 
são construídos e modificados os processos psicológicos ou 

intelectuais. Desta forma, o fator biológico não é determinante na 
aprendizagem dos sujeitos com deficiência intelectual, mas sim a 
qualidade das relações que estes estabelecem com os outros. A 

escola é um dos locais que pode propiciar a ocorrência de trocas 
capazes de auxiliar no desenvolvimento intelectual da criança. 

(MENDES; HOEPERS; AMARAL, 2015, p. 72).  

 
Os principais representantes da abordagem histórico-

cultural são Vigotski, Luria e Leontiev, estes pesquisadores 
redefiniram o método de compreensão do humano a ser 
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pesquisado pela psicologia. Partindo do referencial do materialismo 
histórico dialético proposto por Marx, eles apresentaram 

alternativas para o estudo do desenvolvimento humano e para a 
relação entre desenvolvimento e aprendizagem, considerando-os 
processos socialmente produzidos. Construíram, desta forma, os 
fundamentos filosóficos e metodológicos marxistas da psicologia e 

pedagogia. (TANAMACHI, 2007; PRESTES, 2010).  
As obras de Vigotski e seus companheiros começaram a 

aparecer no Brasil por volta dos anos de 1970 por meio de edições 
estrangeiras. Na década de oitenta foram formados grupos de 
estudos sobre as obras desses autores na PUC/SP (Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo) e Unicamp (Universidade 
Estadual Paulista) influenciando a criação de demais grupos nas 

Universidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Favorecidos pelo 
contexto de redemocratização política do país, as pesquisas sobre a 
teoria histórico-cultural aumentaram a partir da segunda metade 
da década de 1980. (PINO e MAINARDES, 2000; PRESTES, 2010) 

Pino e Mainardes chamam a atenção para o fato de que 
existem poucas obras de Vigotski em português, muitas são 
traduções americanas de textos soltos, alguns deles incompletos, 
estas questões são agravadas pelo fato de as obras serem 
aparentemente de leitura fácil. (PINO e MAINARDES, 2000; 
DUARTE, 2012.) Desta forma, “a rápida difusão das ideias de 
Vigotski no Brasil nem sempre vai de par a uma compreensão mais 
profunda de seu pensamento” (PINO e MAINARDES, 2000, p. 2).  

A rápida difusão e traduções controversas deram origem a 
diferentes denominações ao conjunto da obra de Vigotski e 
colaboradores. “Vigotski, segundo  

Iarochevski (2007), não deu nome algum a sua teoria, 

assim como também é sabido que a ela, atualmente, são atribuídos 
diferentes nomes: sócio-histórica, sócio-cultural, 
sóciointeracionista, entre outras”. (PRESTES, 2010 p. 126).   

Prestes (2010) esclarece que, apesar de Iarochevski não ter 
encontrado, nos textos de Vigotski, nenhuma referência direta ao 
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termo histórico-cultural; “fica difícil negar o quanto esse termo é 
preciso para revelar a principal tarefa a que ele se propôs”. 

(PRESTES, p. 32). Neste sentido, este trabalho adotou a expressão 
histórico-cultural para referir-se às obras de Vigotski.   

A mesma confusão ocorre em relação à grafia do nome 
Vigotski que aparece escrito de diferentes maneiras em livros e 

artigos, isto se deve, segundo Duarte (2008), pelo fato do alfabeto 
russo ser diferente do nosso e pela prática de traduções para o 
português de edições publicadas em inglês ou espanhol.  

Porém, começam a aparecer no país publicações de 
Vigotski traduzidas direto do russo como a “Construção do 
pensamento e da linguagem”, com tradução de Paulo Bezerra 
(2001) e “Imaginação e criação na Infância: ensaio psicológico”, 

traduzido por 
Prestes (2004) nas quais se utilizaram a grafia “Vigotski”, 

“a mesma grafia tem sido adotada em publicações recentes, no 
Brasil, de partes da obra desse autor.” (DUARTE, 2008, p. 40). 
Assim, este trabalho optou pela grafia Vigotski, mas será 
preservado, nas referências bibliográficas e em demais citações o 
termo utilizado em cada edição.  

A difusão das obras que abordam a perspectiva histórico-
cultural foi verificada por Braun (2011), que analisou 37 trabalhos 
apresentados no Grupo de Trabalho 15 de Educação Especial da 
ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação) que versaram sobre procedimentos e recursos de ensino 

destinados a estudantes com deficiência entre 1996 e 2010. Dentre 
outros resultados, a pesquisadora revela que a “perspectiva sócio-
histórica de Vigotsky fundamentou teoricamente a maioria dos 
estudos”, porém “os estudos sobre procedimentos e recursos de 

ensino foram se tornando gradativamente menos frequentes ao 
longo desta década”. (BRAUN, NUNES, WALTER, 2011, p. 28).  

Braun, Nunes e Walter (2011) revelam que a escassez de 
trabalhos sobre o processo de ensino aprendizagem e 
especificamente sobre a deficiência intelectual foi observada em 
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outras pesquisas, como na desenvolvida por Anache e Mitjáns 
(2007). A partir do banco de dados da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no período de 1990 
a 2006, encontraram 122 trabalhos, entre teses e dissertações, 
somente 6% abordavam o processo de aprendizagem. Dado 
semelhante apresenta a pesquisa realizada por Glat, Antunes, 

Braun e Machado (2010), na base de dados do SCIELO (Biblioteca 
Científica Eletrônica em Linha).  

 Foram revistas 919 produções de 42 títulos de periódicos 
das áreas de educação, psicologia e ciências sociais disponíveis no 
sitedo SCIELO até o ano de 2010 e constatou-se que nenhum artigo 
abordou especificamente o processo de ensino aprendizagem do 
estudante com deficiência intelectual.  

Autores como Prestes (2010), Duarte (2001), Braun, Nunes 
e Walter (2011), Pino e Mainardes (2000), chamaram a atenção 
para o fato de que no país está havendo uma preferência dos 
autores em utilizar a abordagem histórico-cultural em seus 
trabalhos de pesquisa, acompanhado de uma queda em relação a 
investigação dos processos de aprendizagem do estudante com 
deficiência intelectual.  

Diante destes dados, foi possível questionar: o que pode 
revelar as pesquisas disponíveis no portal de periódicos da CAPES 
sobre o ensino aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual 
com fundamentação teórica na abordagem históricocultural?  

Diante desta pergunta ficou definido como objetivo: 

Identificar e analisar estudos que retratem a relação ensino 
aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual 
fundamentado no desenvolvimento humano histórico-cultural. 
Objetivos Específicos: 1). Definir os locais de pesquisa, assim como 

o objetivo e resultados. 2). Identificar os principais conceitos sobre 
a abordagem histórico-cultural, utilizados pelos pesquisadores. 3). 
Verificar os livros e artigos utilizados para fundamentar os 
conceitos.  
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Método  
 

O presente estudo pode ser definido como sendo do tipo 
“pesquisa bibliográfica”, pois se utilizou de artigos publicados em 
periódicos de domínio público.  A pesquisa bibliográfica 
caracteriza-se por ser “desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos” (GIL, 2002, p.44).  

Os artigos apresentados estão disponibilizados nos bancos de 
dados pertencentes ao Portal de Periódicos da Capes, disponível em 
< http://www.periodicos.capes.gov.br/> onde são encontradas 
bases de dados de diversas áreas do conhecimento. O acesso a essas 
bases está vinculado ao acervo gratuito e privativo. O acervo 

privativo geralmente é financiado por Universidades, têm acesso a 
este conteúdo estudantes e professores vinculados a estas 
Universidades.  

O processo de coleta de dados envolveu a escolha dos 
descritores que foram combinados entre si, de modo a encontrar a 
maior quantidade de periódicos que continham a temática 
relacionada à abordagem histórico cultural e ensino aprendizagem 
de pessoas com deficiência intelectual. Os descritores utilizados 
foram: “deficiência intelectual”, “deficiência mental” entrecruzada 
com: “histórico cultural”, “Vigotski” em suas diferentes grafias. As 
buscas de artigos indexados na área de educação ocorreram 
durante o mês de agosto de 2017.   

Os critérios de inclusão foram: 1) texto disponível em 
formato eletrônico, gratuito, integral e em português; 2) foco no 
processo de ensino aprendizagem de estudantes com deficiência 
intelectual tendo como fundamentação a concepção histórico-

cultural. Foram eliminados os textos que trabalharam com revisão 
da literatura. Os nove artigos selecionados, estão sistematizados no 
quadro abaixo com as principais informações de cada pesquisa: 
título; autores, periódicos e ano de publicação.  
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Quadro 1. Sistematização dos artigos selecionados para análise  

Título  Autor  Periódico/Ano de 
publicação  

Ensino e concepção de deficiência 
intelectual  

Suzi Rosana 
Maciel Barreto do 

Nascimento e 
Maria Lidia Sica 

Szymanski  

Journal of 
Research in 

Special  
Educational 

Needs. 2016  

Educação física, deficiência e inclusão 

escolar 

Rodrigo Barbuio  e  

Ana Paula de 
Freitas  

Journal of 

Research in 
Special  
Educational 

Needs.  
2016  

“Olhar” e pensar o ensino para alunos 
com deficiência: os saberes 

produzidos em  
contexto colaborativo  

Ana Paula de 
Freitas e Maria 

Inês Bacelar 
Monteiro  

Revista Lusófona 
de Educação. 2016  

Alfabetização de crianças com 
deficiência matriculadas na rede 
regular de ensino  

 Jacira Amadeu  
Mendes 
Leonete Luzia  

Schmidt  

 Poiésis. 2016  

Indicadores de desenvolvimento em 

crianças e adolescentes com QI igual 
ou inferior a 70.  

Fernanda Santos 

Souza e Cecília  
Guarnieri Batista.  

Revista Brasileira 

de  
Educação Especial 
– Marília. 2016  

A formação de conceitos em alunos 
com  

deficiência intelectual: o caso de Ian  

Patricia Braun e 
Leila Regina 

d’Oliveira de Paula 
Nunes  

Revista Brasileira 
de  

Educação Especial 
– Marília. 2015  

Softwares educativos para alunos com 
deficiência intelectual: estratégias 

utilizadas.  

Ketilin Mayra 
Pedro e Miguel 

Claudio Moriel 
Chacon  

Revista Brasileira 
de  

Educação Especial 
– Marília. 2013  

Um estudo sobre as relações de 
ensino na educação inclusiva: 
indícios das possibilidades de 

desenvolvimento e aprendizagem  

Ana Paula de 
Freitas  

Revista Brasileira 
de  
Educação Especial 

– Marília. 2012  
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Deficiência Intelectual na concepção 
de educadores da educação especial: 
contribuições da psicologia 

históricocultural.  

Solange Pereira 
Marques  Rossato e 
Nilza Sanches 

Tessaro Leonardo.  

Revista Brasileira 
de  
Educação Especial 

– Marília. 2011  

 
O quadro foi organizado por ordem de publicação, da mais 

recente à mais antiga. Verificamos, que a maioria das publicações, 
de um total de cinco, são do ano de 2016, sendo as outras quatro 
publicações de 2015, 2013, 2012 e 2011, respectivamente. A revista 
que mais publicou a respeito da temática “processos do ensino 
aprendizagem”, tendo como base a abordagem histórico-cultural, 
foi a “Revista Brasileira de Educação Especial – Marília” com cinco 
artigos, seguida pelo “Journal of Research in Special 

Educational Needs” com duas publicações, “Revista Lusófona 

de Educação” e “Poiésis” com uma publicação cada. 
Ainda de acordo com o quadro apresentado observamos 

uma diversidade de autores, dos quais podemos destacar a 
pesquisadora Ana Paula de Freitas a qual aparece como autora em 
três artigos publicados três revistas diferentes.   

 
Resultados  

 
A seguir são apresentados quadros informando a quantidade 

de artigos quanto ao nível, etapa e modalidades de ensino, 
participantes e campo de desenvolvimento das pesquisas.   

 
Quadro 2. Níveis, etapas e modalidades de ensino no qual as pesquisas foram 

desenvolvidas. 

Escolarização  Quantidade de 

artigos 

Anos iniciais (1º ao 5° ano)  5 

Anos finais (6º ao 9º ano)  2 

Escola Especial  1 

Programa de educação não formal  1 
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Quadro 3. Região do Brasil na qual foi desenvolvida as pesquisas 

Local de Pesquisa  Quantidade de 
artigos  

São Paulo  5 

Paraná  2 

Rio de Janeiro  1 

Santa Catarina  1 

 
Quadro 4. Público participante das pesquisas 

Participantes  Quantidade de artigos  

Estudantes com deficiência intelectual  6 

Professores de estudantes com deficiência intelectual e  1 

Estudantes com deficiência intelectual   

Professores de estudantes com deficiência intelectual  2 

 

No quadro dois, verificamos que a maior parte das pesquisas 
concentra-se em investigar as relações de ensino aprendizagem nos 
anos iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Duas 
pesquisas optaram pelo seguimento de 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental. Não encontramos pesquisa relacionada ao ensino 
médio. Uma pesquisa investigou questões que envolvem o ensino 
aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual em uma 
escola especial e um artigo optou por explorar um ambiente de 
educação não formal.   

O quadro três indica que cinco pesquisas foram realizadas no 
Estado de São Paulo, destas, duas em escolas municipais, duas em 

escolas estaduais e uma em programa de educação não formal em 

um serviço universitário de saúde. Em relação às duas pesquisas 
realizadas no Estado do Paraná, uma foi desenvolvida em escola 
estadual e a outra em uma escola especial. O artigo referente a 
Santa Catarina foi realizado em uma escola da rede municipal e, 
por fim, a pesquisa desenvolvida no Rio de Janeiro envolveu uma 
escola pública federal.  

No quadro quatro, visualizamos que seis artigos voltaram 
suas atenções diretamente aos estudantes com deficiência 
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intelectual, dois procuraram compreender as práticas 
desenvolvidas pelos professores com os estudantes com deficiência 

intelectual e um artigo investigou tanto professores quanto 
estudantes. No quadro cinco será possível verificar os objetivos das 
pesquisas e assim compreender as principais preocupações dos 
pesquisadores em relação ao processo de aprendizagem dos 

estudantes com deficiência intelectual.  
 

Quadro 5. Relação dos objetivos das pesquisas de acordo com os participantes 

Participantes  Estudantes com deficiência intelectual  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Objetivos  

“Compreender as condições de participação de uma aluna com 

deficiência intelectual nas aulas de Educação Física”. 
(BARBUIO; FREITAS, 2016). “Apresentar práticas de 
alfabetização possibilitadas às crianças com deficiência 

matriculadas em escolas da rede regular de ensino e sua 
implicação para a apropriação da leitura e da escrita”. 

(MENDES; SCHMIDT, 2016).  
“Investigar os processos de ensino aprendizagem e a formação 
de conceitos por um aluno com deficiência intelectual” (BRAUN; 

NUNES, 2015).  
“Propor atividades específicas de informática para alunos com 
DI, por meio de softwares educativos, além de quantificar e 

analisar as estratégias e técnicas pedagógicas utilizadas” 
(PEDRO; CHACON, 2013).  
“Analisar os indícios das possibilidades de desenvolvimento e 

aprendizagem de um aluno com necessidades educacionais 
especiais, com deficiência 

 intelectual, que frequenta o primeiro ano do ensino 
fundamental de uma escola comum”. (FREITAS, 2012).  

“Buscar indicadores de desenvolvimento em crianças e 
adolescentes com dificuldade para aprender, com QI igual ou 
inferior a 70 no WISC-IV (compatível com o valor delimitado 

para diagnóstico de deficiência intelectual)” (SOUZA; BATISTA, 
2016).  

Participantes  Professores de estudantes com deficiência intelectual e 
estudantes com deficiência intelectual  
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Objetivo  

“Investigar o desenvolvimento do aluno com deficiência 

intelectual, quanto à leitura e escrita, nos anos finais do ensino 
fundamental”. (NASCIMENTO; SZYMANSKI, 2016).  

Participante  Professores de estudantes com deficiência intelectual  

 
Objetivos  

“Identificar as concepções e práticas dos professores em relação 
ao ensino a estes alunos e apontar a dinâmica das 
transformações decorrentes do trabalho de parceria 

desenvolvido em perspectiva colaborativa” (FREITAS; 
MONTEIRO, 2016).  

“Compreender e refletir acerca da educação escolar oferecida 
aos alunos com deficiência intelectual, de maneira a conhecer 
as expectativas de aprendizagem e a concepção dos educadores 

acerca de deficiência intelectual, imbricadas no ensino com tais 
alunos”. (ROSSATO; LEONARDO, 2011).  

 

Um fator em comum presente em todas as pesquisas foi a 

utilização da abordagem histórico-cultural como alternativa ao 
entendimento biológico cristalizado sobre o desenvolvimento da 
pessoa com deficiência. “Mas a diferença da perspectiva 
vigostkiana quanto ao desenvolvimento da pessoa com deficiência 
está exatamente em considera-la em seu potencial criativo e não 
reduzi-la à incapacidade, como fazem as concepções biológicas” 
(NASCIMENTO; SZYMANSKI, 2016, p. 454).  

Aparecem também, nos artigos analisados, os fundamentos 
sobre o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, o 
processo de formação de conceitos, a aquisição da linguagem e o 
uso de signos, porém, o aspecto da abordagem histórico-cultural 

mais recorrente nos artigos, dizem respeito à zona de 
desenvolvimento proximal. Deste modo, este conceito será o foco 
principal de análise deste texto, pois o “termo zona de 
desenvolvimento próximo é provavelmente uma das mais 
amplamente conhecidas e difundidas ideias associadas produção 
científica de Vigotski” 

(CHAIKLIN, 2011, p.660). Porém, o conceito “é mais preciso 
e elaborado do que no modo como tem sido comumente 
compreendido ou interpretado”. (CHAIKLIN, 2011, p.660). 
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Sobre a zona de desenvolvimento proximal, é necessário 
esclarecer que o termo zona blijaichego razvitia tem sido traduzido 

para o português de diversas formas: zona de desenvolvimento 
próximo (CHAIKLIN, 2011), proximal, potencial (VIGOTSKI, 1984), 
imediato (BEZERRA, 2001), iminente (PRESTES, 2010). 
(CHAIKLIN, 2011).  

Este trabalho irá utilizar o termo mais frequente, ou seja, 
zona de desenvolvimento proximal, contudo será mantido o termo 
utilizado pelos autores em citações e referências.  

A seguir, no quadro seis, foram reunidas as principais 
passagens sobre a zona de desenvolvimento proximal com as 
fontes utilizadas pelos pesquisadores para explicar ou definir zona 
de desenvolvimento proximal.  

 
Quadro 6. Autores e principais passagens elaboradas por eles para explicar ou 

definir zona desenvolvimento proximal. 

BRAUN; NUNES, 2015  

Nessa direção, vale lembrarmos, como afirma Vygotsky (2007), que é 

exatamente nesta zona de desenvolvimento, a partir de mediações com o outro 
e/ou ambiente, que a aprendizagem pode ser favorecida.  
Com base no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal entendemos que o 

mediador – o professor, colegas, o ambiente - tem a função “de 
instrumentalizar progressivamente” e continuamente “o mediado”, isto é, o 
aluno, de modo “intencional e planejado”, oportunizando o desenvolvimento de 

conceitos, independentemente do período em que este se apresente 
(GONÇALVES; VAGULA, 2012, p.8).  

Nesse sentido, ficou visível “a importância de considerarmos aquilo que o aluno 
é capaz de fazer, com ajuda do outro e da mediação simbólica, quer dizer, a 
atuação na zona de desenvolvimento potencial” do aluno (OLIVEIRA, 2010, 

p.350).   
Oliveira (2010) corrobora esta ponderação quando se diz convencida de que as  
“potencialidades adormecidas” na zona de desenvolvimento proximal podem ser 

desencadeadas, “despertadas” através dos processos de mediação, 
principalmente, na escola.  

MENDES; SCHMIDT, 2016  



88 | A escola na perspectiva da educação inclusiva 
 

Na concepção do autor, “um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele 
criar zonas de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta 
vários processos internos de desenvolvimentos, que são capazes de operar 

somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos 
tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança” 

(VYGOTSKY, 1991, p. 117-118).  

PEDRO; CHACON, 2013  

Adotando a teoria sócio-histórica, abordamos a Zona de Desenvolvimento 
Proximal (ZDP), que é definida como [...] a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou 
em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1984, p. 97).  

Para Oliveira (1993), Vygotsky estabelece forte relação entre o processo de 
desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente sociocultural e com 
sua situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte de 

outros indivíduos; e é na ZPD que a interferência de outros indivíduos é mais 
transformadora. Esse conceito reforça a ideia da aprendizagem mediada, em 

que a vida social é fundamental na relação entre os sujeitos e os artefatos.  
Em consequência, é na ZDP que o aprendizado pode ser definido em termos do 
desenvolvimento do sujeito e onde o papel do mediador como suporte externo é 

importante. A educação consiste, portanto, no acompanhamento do 
desempenho por meio da ZDP, em que há vários meios e níveis pelos quais esse 
acompanhamento pode ser fornecido; um bom planejamento e gerenciamento 

do desempenho assistido se revelam na criação de cenários adequados para o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas (LIMA, 2003).  

SOUZA, BATISTA, 2016  
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A distinção entre níveis de desenvolvimento (real e proximal), tal como 
proposta por Vygotsky (1984), traz importante contribuição, com repercussão 
para a avaliação de pessoas com deficiência. O autor define o nível de 

desenvolvimento real como “[...] nível de desenvolvimento das funções mentais 
da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de 
desenvolvimentos já completados” (VYGOTSKY, 1984, p. 95). Refere-se, nesse 

caso, às ações que a criança consegue realizar de forma independente e que 
constituem “[...] funções que já amadureceram, ou seja, os produtos finais do 

desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1984, p. 97). E define o nível de 
desenvolvimento potencial como aquele que é “[...] determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes” (VYGOTSKY, 1984, p. 97). A distância entre o que 
a criança consegue realizar sozinha (nível de desenvolvimento real) e o que 
consegue realizar com auxílio (nível de desenvolvimento potencial) caracteriza a 

zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1984).  

 

Um fato em comum nos quatro artigos foi a utilização do 
livro “A formação social da mente”, de Vigotski, para explicar ou 
definir a zona de desenvolvimento proximal. Todos os artigos 
utilizaram este livro, o que nos leva a acreditar ser este importante, 
principalmente para aqueles interessados em entender o conceito 
de zona de desenvolvimento proximal.   

Um artigo analisado utilizou somente o livro citado acima 
enquanto os outros três utilizaram os seguintes livros e textos de 
Vigotski para fundamentar seus argumentos e/ou aprofundar o 
entendimento de zona de desenvolvimento proximal: VYGOTSKY, 
L. S. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução de 

Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Psicologia e 
pedagogia); VYGOTSKI, L. S. Obras escogidas: incluye problemas 
del desarrollo de la psique - Tomo 3. Visor DIS. S.A.: Madrid, 2000; 
VYGOTSKY, L.S. A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da 
educação da criança anormal. Trad. Denise Regina Sales, Marta 
Kohl Oliveira, Priscila Nascimento Marques. Revista Educação e 

Pesquisa, v.37, n.4, p.861-870, 2011; VYGOTSKY, L.S. Obras 
escogidas: Fundamentos de defectologia. Tomo V. Trad. Julio 
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Guilhermo Blank. Madrid: Visor, 1997 e VYGOTSKI, L. S. 
Pensamento e linguagem. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  

Duarte (2001, 1996) e Prestes (2010) chamam a atenção para 
o fato do livro, “A formação social da mente” (1984) ter sido uma 
tradução do inglês, e apesar da obra ter inaugurado o pensamento 
de Vigotski no Brasil, traz problemas de tradução e edição do 

conteúdo dos textos. Os próprios tradutores, como podem verificar 
na citação abaixo, sinalizaram no prefácio da obra se tratar de uma 
versão: 

 
O trabalho de reunir obras originalmente separadas foi feito com 
bastante liberdade. O leitor não deve esperar encontrar uma 
tradução literal de Vygotsky, mas, sim, uma tradução editada da 

qual omitimos as matérias aparentemente redundantes e à qual 
acrescentamos materiais que nos pareceram importantes no 

sentido de tornar mais claras as idéias de Vygotsky. (COLE; 
SCRIBNER, 1984, p. X).   

 
O uso de textos editados e de traduções duvidosas de 

Vigotski por pesquisadores e professores brasileiros pode 
influenciar a interpretação da obra desde autor, implicando na 
construção de práticas pedagógicas equivocadas agravadas pelo 

fato das obras de Vigotski serem comumente utilizadas na 
elaboração de práticas pedagógicas a estudantes com deficiência, 
pessoas historicamente excluídas do contexto escolar comum.  

Em alternativa aos textos e livros editados de Vigotski, 

Prestes (2010) em sua tese de doutorado, analisou as traduções de 
Vigotski no Brasil e suas repercussões no campo educacional, ela 
elaborou uma tabela com dados sobre aos trabalhos de Vigotski em 
que ele faz referência ao conceito zona de desenvolvimento 
proximal, a tabela está disponível para consulta no anexo treze de 
sua tese. (PRESTES, 2010, p. 291-294).  

Os artigos analisados utilizaram em sua maioria passagens 
do livro “A formação da mente” para definirem zona de 
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desenvolvimento proximal. A passagem mais comumente utilizada 
foi: 

 
[...] zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o 

nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1984, p. 97).  

 
Interpretando esta citação, podemos inferir que Vigotski, ao 

analisar as relações entre ensino e o desenvolvimento intelectual 
de crianças, propõe a existência de três fases ou níveis. O nível de 
desenvolvimento real ou atual seria aquele no qual a criança realiza 

as atividades sem ajuda, sozinha e de forma independe. O nível de 
desenvolvimento potencial seria aquilo que a criança consegue 
resolver com ajuda de um adulto ou parceiro mais experiente; a 
distância entre estes dois níveis é denominada de zona de 
desenvolvimento proximal. É nesse ínterim, entre a zona de 
desenvolvimento real e proximal se acredita, deve concentrar-se as 
intervenções educacionais.   

No entanto, Prestes (2010, 2014) e Duarte (1996), mediante 
leitura de textos sobre a zona de desenvolvimento proximal 
traduzidas diretamente do russo argumentam que Vigotski nunca 
falou sobre uma zona de desenvolvimento potencial. Segundo estes 
autores, pode-se dizer que existem para Vigotski dois níveis na 

relação entre ensino e desenvolvimento intelectual e não três: a 
zona de desenvolvimento atual e zona de desenvolvimento 
próximo (DUARTE, 1996), zona de desenvolvimento real e zona de 
desenvolvimento iminente, (PRESTES, 2010, 2014).  

Segundo Duarte (1996):  
 

Assim, propõe a existência de dois níveis de desenvolvimento: o 
nível de desenvolvimento atual e a zona de desenvolvimento 
próximo. Diz que o desenvolvimento atual de uma criança é 
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aquele que pode ser verificado através de testes nos quais a 

criança resolve problemas de forma independente, autônoma. Já 
a zona de desenvolvimento próximo abarca tudo aquilo que a 
criança não faz sozinha, mas consegue fazer imitando o adulto. 

(DUARTE, 1996, p.37-38)  

 
De acordo com Prestes (2014):  

 
Vigotski vai dizer de uma teoria de duplo nível, Zona de 

Desenvolvimento Real é aquele estado quando a criança já sabe, 
já domina uma determinada coisa, já sabe fazer, já tem 
autonomia sobre o fazer. E o outro nível é a “Zona de 

Desenvolvimento Iminente” que está no campo das possibilidades 
e esse campo da zona de possibilidades é muito dinâmico, é uma 
zona que é imprevisível, é disto que Vigotski está dizendo. 

(PRESTES, 2014, p. 343)  

 
Apesar de divergências quanto à nomeação das zonas de 

desenvolvimento, percebemos que os dois autores (Duarte, 1996 e 
Prestes, 2014) concordam com a existência de dois níveis de 
desenvolvimento: aquele no qual as crianças conseguem resolver 
situações sozinhas e outro no qual a criança precisa de ajuda. Esta 
zona é imprevisível podendo a criança aprender ou não a fazer 
sozinha aquilo que faz ajuda.  

A importância de se desvendar o conceito de zona de 
desenvolvimento proximal está no reconhecimento de que esta 
questão é central na teoria de Vigotski, além disso, de acordo com 

Duarte (2001), uma compreensão equivocada deste conceito: 
 

pode prejudicar seriamente a compreensão da maneira como 
Vigotski analisava as relações entre educação e desenvolvimento, 

ou seja, pode dar uma forte contribuição para as tentativas de 
adaptação da psicologia vigotskiana às concepções educacionais 
centradas no lema  

“aprender a aprender”. (DUARTE, 2001, p. 18)  
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Segundo Prestes (2014), a interpretação da zona de 
desenvolvimento proximal como tendo três níveis pode gerar a 

impressão de que para Vigotski o desenvolvimento era linear, 
como se seguisse etapas que devem acontecer. Desta forma, pode-
se entender que é preciso criar a zona de desenvolvimento ou 
ampliar, ou saber como agir na zona de desenvolvimento, porém 

segundo a autora: 
 

É impossível isso! A zona de desenvolvimento é dinâmica. Você 
pode identificar na criança a Zona de Desenvolvimento Real, mas 
a Zona de Desenvolvimento Iminente não. Porque assim que você 

descobrir essa zona ela pode ter mudado, ela mudou, ela se 
transforma a todo momento. Assim como o nosso 
desenvolvimento não é constante. Isso que você diz na sua 

pergunta, ele (Vigotski) não hierarquiza esse desenvolvimento. É 
por isso que esta questão de diferença entre a Zona de 

Desenvolvimento Proximal, Zona de desenvolvimento 
Imediato e Zona de Desenvolvimento Iminente é importante. 
(PRESTES, 2014, p. 343-344)  

 
A interpretação da zona de desenvolvimento proximal em 

três níveis pode gerarmais uma situação encontrada em alguns 
artigos analisados. O entendimento de que a  

zona de desenvolvimento pode ser quantificada. Podemos 
quantificar o que a criança já sabe, ou seja, verificar sua zona de 
desenvolvimento real, porém a zona de desenvolvimento iminente 
é dinâmica em constante mudança por isso não passível de ser 

quantificada.  
Foi possível verificar nos artigos analisados que um deles 

utilizou o conceito de zona de desenvolvimento proximal em dois 
níveis no estudo sobre a formação de conceitos em estudantes com 
deficiência intelectual. Os autores explicaram as contribuições do 

papel da mediação, quando seus interlocutores respeitam aquilo 
que o estudante consegue fazer com ajuda.  

Outros estudos, como o de Lopes e Oliveira (2014) e Oliveira, 
Pletsch e Oliveira, (2016) trazem estudos sobre as relações de 



94 | A escola na perspectiva da educação inclusiva 
 

aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual pautando-
se na interpretação da zona de desenvolvimento proximal em dois 

níveis. Assim dizem Lopes e Oliveira, 2014:  
 

Ao fazer junto à criança, o professor significa ações da criança e 

atua em um aspecto fundamental do desenvolvimento infantil, o 
qual Vygotski (1995) denominou “zona de desenvolvimento 

iminente”, correspondente ao que a criança faz com ajuda de um 
parceiro mais experiente. O que a criança realiza com 
independência é denominado, pelo autor, de “zona de 

desenvolvimento atual” (LOPES; OLIVEIRA, 2014, p. 624).  

 
Notamos, pela análise dos artigos, que o conceito de 

desenvolvimento proximal é controverso e por isso mesmo precisa 
de maior atenção por parte dos pesquisadores no sentido de tornar 

o conceito mais claro de maneira a possibilitar práticas 
pedagógicas que realmente impulsionem o desenvolvimento dos 
estudantes.  

A seguir, será apresentado, nas palavras dos próprios 
autores, um quadro com os principais resultados das pesquisas que 
utilizaram a abordagem histórico-cultural como fundamentação de 
seus trabalhos.  

 
Quadro 7. Relação das pesquisas e seus resultados. 

Pesquisa  Resultados  

Ensino e concepção 
de deficiência 
intelectual  

Constatou-se com a pesquisa que, embora haja limites, 
os alunos com Deficiência Intelectual estão se 
apropriando do ensino de Língua Portuguesa e as suas 

apropriações aparecem, quando se expressam por meio 
da leitura e da escrita. Entretanto, perdura a conflituosa 

relação entre ensino comum e escola inclusiva, 
principalmente nos discursos dos professores e em suas 
práticas educativas.  
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Educação física, 
deficiência e 
inclusão escolar 

Os resultados indicaram que a aluna demonstrou 
dificuldade para realizar algumas tarefas, mas 
participou, pois o pesquisador e a professora realizaram 

intervenções e por meio de ações, gestos e palavras, 
propiciaram a aluna caminhos de aprendizagem. 
Concluise que com o planejamento e a atuação 

intencional dos educadores, é possível realizar um 
trabalho de inclusão escolar, que vise o acesso aos 

conhecimentos esperados na disciplina de Educação 
Física.  

“Olhar” e pensar o 
ensino para alunos 
com deficiência: os 

saberes produzidos 
em contexto 
colaborativo  

Às vezes há tensões e contradições na dinâmica dialógica, 
mas identificaram-se indícios do processo de 
transformação das concepções e práticas docentes em 

relação ao ensino de alunos em condição de deficiência.  

Alfabetização de 

crianças com 
deficiência 
matriculadas na 

rede regular de  
ensino 

 A análise evidencia que a proposta de atividade é a 

mesma para as crianças com deficiência e para as 
demais, não tendo, na maioria das vezes, a adaptação de 
material às necessidades específicas de cada deficiência. 

Conclui-se, portanto, que as crianças sujeitos da pesquisa 
não estão alfabetizadas, e com as práticas pedagógicas 
desenvolvidas nas escolas dificilmente irão se apropriar 

da leitura e da escrita. Estas não aparecem na prática 
pedagógica realizada nas duas turmas como prática 
social.  

Indicadores de 

desenvolvimento 
em crianças e 
adolescentes com QI 

igual ou inferior a 
70.  

Os dados sugerem que, ao se enfatizar a busca de 

indicadores de desenvolvimento, pode-se obter uma 
visão abrangente de cada caso, de forma a contemplar, 
para além das limitações, as potencialidades das crianças 

e dos adolescentes. Ao observar essas crianças e 
adolescentes por um tempo prolongado, em um 
ambiente ao qual estavam familiarizadas, foi possível 

identificar várias habilidades relacionadas aos 
conhecimentos escolares, incluindo atenção, memória, 

raciocínio, compreensão e expressão verbal, bem como 
envolvimento na tarefa por períodos de tempo 
consideráveis, e modos de participação social 

apropriados a diferentes contextos. A presença dessas 
habilidades, mesmo que não mantidas para todas as 
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tarefas, sugere pistas para o planejamento pedagógico e 
organização de serviços.  

A formação de 

conceitos em 
alunos com 
deficiência 

intelectual: o caso 
de  
Ian  

Os episódios da interação professor aluno, filmados na 

sala de aula e na sala de recursos, indicaram 
possibilidades de ações pedagógicas com vistas a 
situações de ensino conducente à construção de 

conceitos pelo aluno com deficiência intelectual. Além 
disso, constatou-se que a abordagem teórico 
metodológica foi favorável à organização, de forma 

colaborativa, das atividades de ensino, pelas professoras 
de sala de aula e da sala de recursos, com procedimentos 

de ensino mais adequados ao processo de aprendizagem 
do aluno com deficiência intelectual, na escola regular. 
Tal proposta se coaduna com a perspectiva de ensino de 

qualidade para todos. 

Softwares 

educativos  

Os resultados indicaram que se os conteúdos trabalhados 

nas aulas  

para alunos com 

deficiência 
intelectual: 

estratégias 
utilizadas.  

de informática convergirem com as atividades propostas 

em sala de aula, os alunos com DI têm oportunidades de 
experienciar atividades diferenciadas que lhes 

possibilitem o sucesso. Observamos que foram as 
estratégias de ensino que possibilitaram aos alunos 
participantes compreender e realizar corretamente as 

atividades propostas. Dessa maneira, consideramos que 
os conhecimentos técnicos a respeito dos softwares 
educativos e os conhecimentos pedagógicos sobre o 

conteúdo que está sendo trabalhado, não são suficientes 
para que a atividade proposta contribua para o 

desenvolvimento de alunos com DI.  
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Um estudo sobre as 
relações de ensino 
na educação 

inclusiva: indícios 
das possibilidades 
de desenvolvimento 

e aprendizagem  

O conjunto de dados analisados revelou que o aluno com 
necessidades educacionais especiais possui capacidades 
emergentes de aprendizagem e de acesso ao 

conhecimento que estão atreladas à dinâmica de 
significação que ocorre na sala de aula. A partir das 
análises realizadas pode-se afirmar que as relações 

concretas de aprendizagem ocorrem quando se 
estabelecem relações de ensino significativas que devem 

ser compreendidas considerando-se as possibilidades de 
mediação sígnica instauradas nas relações entre os 
sujeitos.  

Deficiência 
Intelectual na 

concepção de 
educadores da 
educação especial: 

contribuições da 
psicologia 

históricocultural.  

Os resultados indicam expectativas positivas em relação 
ao aprendizado escolar dos seus alunos, e 

contraditoriamente, um processo de naturalização do 
não aprender, numa concepção de incapacidade para o 
aprendizado dos conhecimentos científicos, centradas 

numa irreversibilidade orgânica. Assim, tem-se como 
óbvio que a capacidade de aprender depende 

simplesmente do aluno, concepção que nega todas as 
relações existentes no processo de aprendizagem, 
negligencia o papel do professor, da escola, da família, do 

Estado e suas políticas e fortalece os ideais neoliberais, 
na medida em que compreende questões sociais como se 
individuais fossem interrompendo qualquer ligação com 

sua construção histórica.  

 

As pesquisas, em sua maioria, obtiveram êxito em relação ao 
que se propuseram a fazer. Os autores demonstraram as condições 
de aprendizagem em estudantes com deficiência intelectual quando 

estes encontravam interlocutores que consideravam suas 
especificidades e propunham atividades adequadas. Outras 
pesquisas revelaram os entraves para a efetivação de uma 
educação inclusiva.   

Apesar da maior parte das pesquisas terem sido realizadas 

no Estado de São Paulo e no seguimento de 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental, tivemos uma diversidade de locais, como escola 
especial, escolas estaduais, projeto de educação não formal o que 
contribuiu com a riqueza de dados. Seria possível continuar com a 
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análise de zona desenvolvimento proximal, aprofundando para a 
discussão sobre os textos complementares utilizados pelos autores 

ou seguir outros caminhos como abordar os demais conceitos 
sobre a abordagem histórico-cultural, referenciados nas 
pesquisadas.  
 

Considerações finais  
 

Diante da pergunta inicial que orientou esta pesquisa: o que 
pode revelar as pesquisas disponíveis no portal de periódicos da 
Capes sobre o ensino aprendizagem de pessoas com deficiência 
intelectual com fundamentação teórica na abordagem 
históricocultural? Podemos relatar que identificamos e analisamos 

um total de nove artigos que retrataram a relação ensino 
aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual 
fundamentado no desenvolvimento humano histórico-cultural.   

Verificamos que a teoria histórico-cultural tem possibilitado 
compreender, de outra forma, a aprendizagem e o 
desenvolvimento do psiquismo humano. Apresentando-se como 
uma alternativa ao determinismo biológico, valorizando as relações 
sociais, as interações entre as pessoas e a mediação, no 
desenvolvimento humano.  

Os locais de pesquisa assim como os objetivos foram 
definidos. Quanto ao local de pesquisa a maioria foi desenvolvida 
no Estado de São Paulo tendo o seguimento educacional de 1º ao 

5º ano prevalência em relação aos demais, a maior parte dos 
objetivos propuseram-se descobrir e analisar possibilidades de 
desenvolvimento e aprendizagem de estudantes com deficiência 
intelectual.  

O principal conceito sobre a abordagem histórico-cultural 
utilizado pelos pesquisadores referiu-se a zona de desenvolvimento 
proximal, porém também prevaleceram os conceitos sobre o 
desenvolvimento das funções psíquicas superiores, o processo de 
formação de conceitos, a aquisição da linguagem e o uso de signos.  
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Para a fundamentação do conceito de zona de 
desenvolvimento proximal foi utilizado pelos pesquisadores 

basicamente um livro de Vigotski denominado Formação social da 
Mente, (1984).  

Constatamos que a zona de desenvolvimento proximal é 
central na obra de Vigotski sendo muito utilizada pelos 

pesquisadores interessados em investigar o processo de ensino 
aprendizagem de crianças com deficiência intelectual.  No entanto 
a pouca variedade de fonte de pesquisa, muitas vezes delimitada a 
um livro, assim como problemas de tradução e edição das obras de 
Vigotski, pode ter comprometido a compreensão de um conceito 
fundamental aos pesquisadores.  

Discutimos que alguns autores estão apresentando 

diferentes interpretações sobre a zona de desenvolvimento 
proximal de traduções diretamente do russo e edições que melhor 
respeitaram a obra original de Vigotski. Apresentamos, também, 
textos de autores que utilizam as novas versões sobre o conceito 
zona de desenvolvimento proximal em seus estudos, criando 
possibilidades de melhor compreensão deste constructo teórico 
pelos professores e interessados na área.   

Consideramos pertinente esta pesquisa uma vez que 
apontou dados importantes para o entendimento de algumas das 
situações que levaram um teórico muito comentado como Vigotski 
ser, muitas vezes, pouco compreendido, como verificamos.  

Conhecer e aprofundar o conhecimento produzido nas 

investigações científicas sobre as práticas pedagógicas e os 
processos de ensino aprendizagem ainda mais de pessoas com 
deficiência intelectual contribue para construção de práticas mais 
conscientes e comprometidas com o desenvolvimento de todos os 

estudantes.  
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Capítulo V 
 

Mudanças de concepções de alunos 

sobre a diversidade 
 

Aline de Novaes Conceição 

Maewa Martina Gomes da Silva e Souza 
 
 

1 Introdução 
 
A Educação Especial consiste em proporcionar ferramentas e 

recursos para que os alunos que têm Necessidades Educacionais 
Especiais aprendam e se desenvolvam. Essa educação perpassa 
todas as modalidades de ensino e deve ter medidas de apoios 
individualizadas e efetivas, visando garantir a participação integral 
e bem-sucedida dos alunos na programação escolar. 

Para isso, a Educação Especial visa à utilização de recursos 
que possibilitem isso, buscando a independência do aluno, a fim de 
que promovam condições para o acesso ao ensino regular.  

Pensando nesse acesso e permanência dos alunos com 

deficiência, precisa-se também refletir sobre elementos e 
instrumentos para que alunos sem deficiência estejam 
minimamente preparados para uma acolhida repleta de 

concepções adequadas e, com isso, práticas mais humanizadas. 
Nesse contexto, Souza (2014) menciona que é importante 

que se tenham estudos sobre a maneira como as pessoas se 
relacionam com as diferenças. Considerando que ao se pensar nas 
diferenças, é importante considerar que a deficiência deve ser 
compreendida também como decorrente do grupo social, pois 
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[...] para a devida compreensão das deficiências, é necessário 

estudar também as reações de pessoas não-deficientes face aos 
deficientes, incluindo o processo de julgamento e interpretação 
que aquelas fazem das características destes como parte 

integrante e crucial do fenômeno das deficiências. (OMOTE, 1994, 
p. 70).  

 
Com isso, para compreender a construção social da 

deficiência, é necessário considerar as concepções mantidas pelos 
sujeitos (OMOTE, 1994). Uma das maneiras de identificar essas 
concepções é indagando alunos sem deficiência sobre deficiências e 
a diversidade, visando descrever as concepções desses sobre a 
diversidade e pessoas com deficiência, pois essas concepções serão 

significativas nas atitudes sociais frente a uma pessoa com 
deficiência. 

A partir dessa compreensão, buscaram-se compreender as 
concepções de crianças de um terceiro ano dos anos iniciais do 
ensino fundamental sobre diversidade após a aplicação de dois 
encontros de um programa informativo contendo esse tema. 
 
2 Método 
 
2.1 Participantes 
 

Participaram alunos matriculados em uma turma do terceiro 

ano (8 e 9 anos) dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nessa 
turma, há 21 alunos que estão em uma escola municipal localizada 
em uma cidade do interior do estado de São Paulo, que atende 
predominantemente alunos em situação de vulnerabilidade social. 

Essa escola atende do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
(6 a 10 anos), em período integral, ou seja, os alunos têm aulas das 
7h às 16h, sendo que neste ano de 2017 há, na escola, 2 primeiros 
anos, 2 segundos anos, 3 terceiros anos, 3 quartos anos e 3 quintos 
anos. 
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2.2 Material 

 
Os alunos sujeitos da pesquisa participaram de dois 

encontros de um programa informativo sobre inclusão e 
diversidade elaborado por Vieira (2014) e apresentado em sua tese 

de doutorado, o programa é composto de 10 encontros e visa 
informar crianças sobre diversidade, deficiências (auditiva, visual, 
física e múltiplas, intelectual, Síndrome de Down) e inclusão, a 
partir, principalmente, de conversas, vídeos, jogos, livros, 
fantoches e imagens.  

Para cada encontro há temas, objetivos, materiais, 
atividades, debates e em cinco encontros há “tarefas”, ou seja, 

atividades para serem realizadas pelos alunos fora do espaço 
escolar e que se tornam discussões nos encontros posteriores. No 
Quadro 1, abaixo, há os temas e os objetivos de cada encontro 
explicitado por Vieira (2014): 

 
Quadro 1 – Temas e objetivos de um programa informativo sobre diversidade e 

inclusão 

Encontros Tema Objetivos 

1 A diversidade 
na natureza e 

entre os 
homens 

Introduzir o tema da diversidade na natureza e 
entre os homens, construindo uma visão positiva 

das diferenças e da necessidade de respeito entre 
elas por meio de jogos coletivos e desenhos. 

2 A diversidade 
e as 
deficiências 

Retomar o tema da diversidade entre os homens, 
construindo uma visão positiva das diferenças e a 
necessidade de respeito entre elas. Introduzir a 

temática das deficiências, falando de nomenclaturas, 
limitações e possibilidades, no contexto da Educação 
Inclusiva, por meio da confecção do “painel da 

diversidade”, com recortes e colagem. 

3 A deficiência 
auditiva 

Propiciar informações básicas sobre a deficiência 
auditiva, definições, nomenclaturas, causas, formas 
de comunicação e recursos para adaptação. Buscar 

elucidar concepções inadequadas e generalizações, 
valorizando as diferenças individuais e 
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potencialidades. Debater sentimentos e inserir 
formas adequadas de se relacionar com pessoas 
com essas deficiências, incentivando amizades e 

comunicação. 

4 A deficiência 

visual 

Idem ao anterior, mas com relação à deficiência 

visual. 

5 As 

deficiências 
físicas e 

múltiplas 

Idem ao anterior, mas com relação às deficiências 

físicas e múltiplas. 

6 A deficiência 

intelectual 

Idem ao anterior, mas com relação à deficiência 

intelectual. 

7 A Síndrome 

de Down 

Idem ao anterior, com relação à Síndrome de Down. 

8 Inclusão I Propiciar informações básicas sobre o processo de 

inclusão escolar, apresentando a proposta da 
Educação Inclusiva, dando ênfase ao papel de toda a 

comunidade escolar no processo (direção, 
coordenação, funcionários, professores, familiares e 
alunos com e sem deficiências). Apresentar recursos 

de apoio educacional e de saúde presentes na 
comunidade, externos à escola (como instituições 
especiais e serviços multiprofissionais). Ressaltar a 

importância da avaliação, das particularidades de 
cada caso e da busca constante da inclusão social. 
Apresentar os recursos na escola regular, como 

Salas de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) e adequações estruturais, por exemplo, e na 

sala comum (adequação curricular, etc). Enfatizar a 
importância do papel dos alunos na socialização e 
aprendizado de todos. Realizar a observação do 

ambiente escolar e na comunidade, considerando os 
elementos abordados. 

9 Inclusão II Dar continuidade ao encontro anterior 

10 Revisão e 

Encerramento 
do Programa 

Revisão de todo o conteúdo trabalhado e construção 

por parte das crianças de uma “produção”, de livre 
escolha, que resuma e possa expressar a terceiros 

seu aprendizado sobre o tema das deficiências e da 
inclusão. 

Fonte: Vieira (2014, p. 161-172). 
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2.3 Procedimentos de coleta e análise de dados 
 

Os encontros foram realizados semanalmente e após cada 
encontro os alunos desenharam ou escreveram sobre o que 
aprenderam. 

Neste texto, serão apresentados os registros realizados após 

a aplicação do primeiro e do segundo encontro que consiste no 
tema “A diversidade na natureza e entre os homens” e “A 
diversidade e as deficiências”. Abaixo, apresentam-se na íntegra as 
orientações do primeiro encontro: 

 
Quadro 2 – Encontro 1 do programa informativo sobre diversidade e inclusão 

Encontro: 1 

Tema: A diversidade na natureza e entre os homens 
 

Objetivos: introduzir o tema da diversidade na natureza e entre os homens, 
construindo uma visão positiva das diferenças e da necessidade de respeito 
entre elas por meio de jogos coletivos e desenhos. 

Materiais: jogos de mico e de memória com animais, lousinha, giz, apagador e 
recortes de palavras variadas. 
Atividades: Dividir as crianças em três grupos, de no máximo dez crianças 

cada um. Dois grupos receberão um jogo cada um e as instruções de como 
jogá-lo. O outro grupo receberá uma lousinha de mão, giz, apagador, recortes 

de palavras dobrados e as instruções do jogo de desenhos (cada participante 
receberá uma palavra e deve desenhar o que estiver escrito na lousa para os 
demais tentarem acertar a palavra). Solicitar que observem as cartas e 

desenhos atentamente. Metade do grupo deve jogar e a outra metade apenas 
observar; depois, trocam-se as posições das crianças. Ao final, cada criança 
deve escolher uma carta ou palavra para ficar consigo no debate posterior. As 

crianças devem jogar por aproximadamente 10 minutos por metade, 
totalizando 20 minutos. 
Debate sobre as atividades: 

• Perguntar a cada grupo como eram as cartas e depois como foram os 
desenhos. Primeiro sobre os animais, questionar quais estão com animais de 

diferentes tamanhos, cores, hábitos. Depois, com relação às palavras e 
desenhos, os diferentes alimentos, lugares, objetos, esportes. Questionar sobre 
seus gostos, preferências. 

• Solicitar que as crianças relatem as diferenças que observam em seu dia-a-
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dia entre as pessoas, quanto a aparência, gostos e habilidades. Devem ser 
estimuladas a relatar diferenças de etnias, religiões, idade, gênero, idéias, 
personalidade. 

• Explicitar que as diferenças existem e isso não é ruim, isso faz com que a 
natureza, as pessoas, o mundo se complemente. Às vezes as pessoas são 
diferentes em alguns pontos e semelhantes em outros. Dar exemplos concretos 

e do cotidiano. Incentivar a valorização das diferenças, as formas de se agir 
com respeito. 

Tarefa: Solicitar às crianças que observem em casa e na rua as diferenças e as 
semelhanças entre as pessoas (pais, amigos e estranhos). 

Fonte: Vieira (2014, p. 163). 

 
Como as crianças apresentaram dificuldades na leitura e na 

escrita, não foram entregues as regras dos jogos, mas essas foram 

mencionadas oralmente. Ao invés de receberem a lousinha, as 
crianças utilizaram a lousa da sala de aula. A turma foi dividida em 

três grupos, enquanto um grupo jogava, os outros observavam.  
As palavras entregues pelas pesquisadoras foram frutas que 

pudessem ser fáceis de serem desenhadas e serem conhecidas 
pelas crianças, a saber: laranja, tomate, maçã, banana, manga, 
morango e uva. A duração desse encontro consistiu em 1h e 10 
minutos. Todos os alunos da turma estavam presentes. 

Na semana posterior à aplicação do primeiro encontro, 
houve o segundo encontro e, abaixo, apresentam-se na íntegra as 
orientações desse momento: 

 
Quadro 3 – Encontro 2 do programa informativo sobre diversidade e inclusão 

Encontro: 2 
Tema: A diversidade e as deficiências 

 

Objetivos: retomar o tema da diversidade entre os homens, construindo uma 
visão positiva das diferenças e a necessidade de respeito entre elas. Introduzir a 

temática das deficiências, falando de nomenclaturas, limitações e possibilidades, 
no contexto da Educação Inclusiva, por meio da confecção do “painel da 
diversidade”, com recortes e colagem.  

Materiais: recortes de revistas e jornais com imagens de pessoas diferentes em 
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sua aparência, etnia, estilo, idade, gênero, assim como imagens de diferentes 
esportes, religiões, regiões, profissões, alimentos e objetos; papel craft, cola, 
vídeo com imagens de pessoas com deficiências.  

Atividades:  
• Solicitar o relato da tarefa para voluntários: o que observaram em casa e na 
rua sobre diferenças e semelhanças entre as pessoas.  

• Painel da diversidade: Distribuição dos recortes com figuras variadas entre as 
crianças. Solicitar que as crianças observem as figuras (as que conhecem e as 

que nunca viram). As figuras devem ser trocadas entre as crianças pela 
professora e, então, recolhidas e espalhadas sobre uma mesa ou num canto do 
chão. Solicitar às crianças em grupos de três, chamadas pela professora para 

irem até lá e escolherem uma figura cada. As figuras de que mais gostem ou 
menos gostem ou as figuras que para elas representem diferenças, em qualquer 
âmbito. Elas devem escolher e colar no painel. Depois disso, o painel deve conter 

figuras escolhidas por todas as crianças e deve ser mostrado a todos, como algo 
do coletivo, que representa a diversidade daquele grupo, de modo positivo.  
• Deve-se enfatizar que as pessoas têm diferentes preferências, identificam-se ou 

não com determinadas pessoas e objetos, mas isso não significa que uns são 
melhores que os outros. Deve haver respeito e espaço para todos no mundo, em 

uma convivência harmoniosa.  
• O segundo momento do encontro será uma introdução à temática das 
deficiências, como previsto, mas o disparador do tema não será o vídeo e sim 

uma fala e questionamentos do professor, que deve falar da existência de 
diferenças que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, chamadas de 
deficiências ou necessidades especiais. Deve dar abertura à fala dos estudantes e 

perguntar quais sabem o que é isso, o que sabem, se conhecem pessoas assim, 
pedir exemplos, deixá-los falar. Não é necessário dar muitas explicações nesse 

momento, mas falar de modo geral sobre as deficiências, que existem diferentes 
tipos, explicar que irão saber mais sobre o assunto nos encontros seguintes, 
especialmente sobre como se comportarem e se relacionarem com as pessoas 

com deficiência.  
Já é possível iniciar a diferenciação entre deficiência e “doença”, pela 
impossibilidade de cura, não contágio, entre outros aspectos. Explicar que cada 

deficiência pode trazer limitações, ressaltando as possibilidades de essas pessoas 
desenvolverem-se, relacionarem-se, a necessidade de adaptações e apoios 

diversos. Deve-se buscar envolver as crianças com a temática, enfatizando que 
elas podem aprender a respeito e isso pode ser útil para sua vida. Não incentivar 
sentimentos de piedade, mas de solidariedade. Comentar que existem 

nomenclaturas mais adequadas e que os apelidos geram sentimentos e atitudes 
negativas.  

Fonte: Vieira (2014, p. 164). 
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Nesse encontro, ao invés do vídeo com as imagens, as 

crianças visualizaram apenas as imagens de pessoas com 
deficiência, o que possibilitou uma conversa sobre cada imagem. 
As imagens selecionadas referiam-se às pessoas com deficiências 
realizando diversas atividades, como dirigir sem os braços, pintar, 

estudar e escrever sem as mãos, participar de esportes sem as 
pernas e etc. A duração desse encontro consistiu em 1h e 40 
minutos e houve a falta de um aluno da turma. 

Após a aplicação do primeiro e após a aplicação do segundo 
encontro do programa, solicitou-se que a turma pesquisada 
desenhasse ou escrevesse sobre o que havia aprendido.   

A fim de analisar os dados, foi realizada a análise de 

conteúdo. Nessa perspectiva, utilizaram-se as seguintes categorias 
de análise: 1) Registros adequados e 2) registros inadequados. 

 
2.3 Aspectos éticos 
 

Ressalta-se que a pesquisa respeitou todas as normas 
estabelecidas pela resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012), 
referentes aos aspectos éticos em pesquisa com seres humanos e 
foi realizada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos (CEP). Os responsáveis pelos alunos 
receberam e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 
esclarecido para a participação voluntária na pesquisa.  

 
3 Resultados 
 

Durante a aplicação do primeiro encontro, observou-se que 

as crianças gostaram de participar da intervenção, se envolveram e 
contribuíram em todas as atividades. Apesar do encontro ter tido a 
duração de 1h e 10 minutos, todas as crianças queriam continuar 
jogando e participando da brincadeira do desenho das frutas. 
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Conforme mencionado, a turma foi dividida em três grupos 
e, enquanto um grupo jogava, os outros olhavam atentamente, 

buscando compreender o processo das atividades e a maneira que 
os amigos estavam realizando-as. 

Após isso, os alunos receberam a solicitação de desenharem 
ou escreverem sobre o que haviam aprendido e realizaram a 

atividade de maneira comprometida. A partir disso, foram 
apresentadas as descrições dos registros realizados após o primeiro 
encontro: 

 
Quadro 4 – Registros das crianças sobre diversidade após a participação no 

primeiro encontro de um programa informativo 

Participantes Registros sobre o tema diversidade 

P1 Desenhou frutas e escreveu os nomes de cada fruta desenhada. 

P2 Desenhou animais. 

P3 Desenhou os alunos que sentam na mesma fileira que ela na 
sala de aula e desenhou ela na lousa. 

P4 Desenhou frutas e escreveu os nomes de cada fruta desenhada. 

P5 Desenhou a turma em fila fora da sala de aula. 

P6 Escreveu que “A uva é diferente da laranja porque a uva é roxa 

e a laranja é laranja, a banana é diferente da maçã porque a 
banana é amarela e a maçã é vermelha.”. 

P7 Desenhou frutas e animais. 

P8 Desenhou frutas e animais. 

P9 Escreveu que “Os bichos são diferentes” e desenhou flores, 

borboleta e frutas. 

P10 Desenhou frutas. 

P11 Escreveu que “Hoje eu aprendi que tudo é diferente e que todo 
mundo não é igual e os animais também são diferentes do que 

por exemplo o hipopótamo e o elefante e a girafa e o cavalo e o 
galo e a galinha e o pato e o cabrito e o lobo e a loba e o leão e a 

leoa e o ursinho e a ursa e a coruja e o jacaré”. 

P12 Desenhou frutas. 

P13 Desenhou um retângulo. 

P14 Escreveu que: “Eu aprendi jogo da memória, eu aprendi jogo 
das frutas, eu aprendi jogo do mico” e desenhou ele brincando 

com esses jogos mencionados. 

P15 Escreveu que: “Eu aprendi diversidade” e desenhou ela 
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brincando de jogo da memória dos animais. 

P16 Desenhou um retângulo. 

P17 Escreveu que: “Tem pessoas pequenas e pessoas grandes 
exemplo o elefante e o cachorro é pequeno”. 

P18 Desenhou frutas. 

P19 Escreveu que: “Eu aprendi que os animais são diferentes” e 
desenhou ela brincando com o jogo do mico. 

P20 Desenhou os animais do jogo do mico e ela brincando com esse 
jogo. 

P21 Desenhou frutas. 

Fonte: elaboração própria. 

 
A partir da análise desse primeiro encontro, é possível 

observar que cinco crianças apresentaram registros inadequados e 
16 apresentaram registros adequados. Dessa forma, 76% dos 

alunos da turma pesquisada apresentaram resultados satisfatórios 
após a aplicação do primeiro encontro. 

Durante a aplicação do segundo encontro, percebeu-se que 
as crianças gostaram, se envolveram e fizeram vários 
questionamentos sobre as imagens das pessoas com deficiências, 
indagando principalmente sobre as diversas atividades que eram 
possíveis de serem realizadas por essas pessoas. Apesar do 
encontro ter tido a duração de 1h e 40 minutos, todas as crianças 

queriam continuar visualizando as imagens das pessoas com 
deficiências, as quais foram mais significativas do que as imagens 
do painel da diversidade. 

Em sequência, foi solicitado aos alunos que desenhassem ou 

escrevessem sobre o que haviam aprendido e realizaram a 
atividade de maneira comprometida. A partir disso, abaixo, 
apresentam-se as descrições dos registros realizados após o 
segundo encontro: 

 
Quadro 5 – Registros das crianças sobre diversidade após a participação no 

segundo encontro de um programa informativo 

Participantes Registros sobre o tema diversidade 

P1 Escreveu que: “hoje eu aprendi que quando uma criança tem 
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uma deficiência física não pode ter dó” e desenhou uma árvore 
e uma casa. 

P2 Desenhou uma pessoa na cadeira de roda, uma pessoa sem 
perna e uma pessoa sem braço. 

P3 Desenhou o Saci Pererê pensando em ter duas pernas e ao lado 
uma casa. Escreveu que “hoje eu aprendi sobre as pessoas com 

deficiência física, tinha crianças com braços e com pernas e 

tinha crianças que comiam com o pé”.   

P4 Faltou 

P5 Desenhou uma menina sem perna e escreveu “Bem vindos” e 
“Parabéns”. 

P6 Desenhou uma menina e escreveu “Ela tem problema no 
ouvido”, desenhou um menino sem pernas jogando futebol e 

escreveu “Ele não tem pernas mais, ele tem uma perna”, 
desenhou um menino e escreveu “ele não tem braço”, 

desenhou duas crianças brincando e escreveu “Ele não tem 

pernas, duas pernas” 

P7 Desenhou duas crianças sorrindo e uma sem braços 

P8 Escreveu: “Não precisa sentir dó das pessoas com deficiência e 

sim ter orgulho” e desenhou uma menina sem braços e 
sorrindo 

P9 Desenhou uma árvore e um sol 

P10 Desenhou uma casa e uma pessoa 

P11 Escreveu que: “eu aprendi que não pode ter dó porque eles não 
gosta que a gente sente dó então não precisa ter dó e a gente 

também fez um cartas e o nome dele é painel da diversidade e a 
gente aprendeu que também tem várias deficiências física, 

deficiência mental tem gente que não anda tem surdo” 

P12 Escreveu que: “A gente foi na sala de vídeo e a gente viu gente 

com deficiência”, desenhou duas flores e escreveu “margarida 
rosa”, desenhou uma menina e escreveu “surda”, desenhou um 

menino e escreveu “cego” 

P13 Desenhou um menino sorrindo e escreveu “Mental problema”, 
desenhou outro menino sorrindo e escreveu “sem um braço”, 

desenhou outro menino sorrindo e escreveu “Sem perna” 

P14 Desenhou cinco pessoas sem pernas em pé e uma na cadeira de 

rodas 

P15 Escreveu que “nunca deve sentir dó fizemos um painel ficou 
muito bonito, tigre, cachorro, urso, muitas coisas” e desenhou o 

Saci Pererê pensando em andar 
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P16 Desenhou um menino na cadeira de rodas soltando pipas com 
outro menino que estava andando 

P17 Escreveu que: “não precisa sentir dó das pessoas deficientes e 
sim ter orgulho tem o cego” e desenhou um menino e escreveu 

“Essa criança não tem o braço” e desenhou uma menina e 

escreveu “e ela não...” 

P18 Desenhou três crianças e duas na cadeira de rodas 

P19 Escreveu que: “As pessoas com deficiência física são fofas” e 

desenhou uma menina na cadeira de rodas 

P20 Desenhou duas crianças e uma sem perna 

P21 Desenhou duas crianças uma sem perna e uma na cadeira de 
rodas 

Fonte: elaboração própria. 

 
A partir da análise do segundo encontro, é possível constatar 

que duas crianças apresentaram registros inadequados e 18 

apresentaram registros adequados. Dessa forma, 90% dos alunos 
da turma apresentaram resultados satisfatórios após a aplicação da 
segunda atividade. 

Cinco crianças mencionaram que “não se pode ter dó” da 
pessoa com deficiência, 12 desenharam pessoas sem braços ou 
pernas e felizes. Observou-se que, apesar de nesse encontro ter 
sido apresentado imagens de pessoas com deficiências físicas, 
auditivas, visuais e intelectuais, a deficiência física foi a mais 
significativa para os alunos, visto que 12 crianças registraram 
pessoas sorrindo mesmo sem braços e/ou pernas, e uma desenhou 
o personagem folclórico Saci-Pererê pensando em ter as duas 

pernas, como se pode visualizar no registro abaixo: 
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Figura 1 – Registro de uma aluna após o segundo encontro do programa 

informativo 

 
Fonte: dados de pesquisa. 

 
É possível perceber que com a aplicação do primeiro e do 

segundo encontro, as crianças relacionaram a diversidade com o 
“diferente”, compreendendo que frutas e animais são diferentes e 

há diversidade na natureza e nas pessoas. Dos registros do 
primeiro encontro, das crianças que responderam de forma 
adequada, foi possível observar que: os animais foram registrados 
por seis crianças; as frutas por sete crianças e três crianças 
registraram frutas e animais, o que tornou necessário outra 

atividade para que os alunos pudessem ser introduzidos ao tema 
da “diversidade entre os homens”, pois apenas duas crianças 
relacionaram a diversidade com os seres humanos. Dentre essas, o 
participante 11 mencionou que todos não são iguais e o 
participante 17 mencionou que “Tem pessoas pequenas e pessoas 
grandes exemplo o elefante e o cachorro é pequeno”. 

Provavelmente isso tenha ocorrido pelo fato do tema 
diversidade entre homens ter sido introduzido no primeiro 
encontro somente por meio do diálogo, enquanto que o tema 
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diversidade na natureza foi introduzido a partir de jogos e 
vivências.  

Todavia, após o segundo encontro, as crianças foram 
introduzidas ao tema diversidade entre os homens a partir da 
elaboração de um painel e visualização de imagens de pessoas com 
deficiências, o que tornou o tema mais significativo para elas. 

Dessa forma, foi possível compreender que, com o primeiro 
encontro do programa informativo infantil, as crianças 
compreenderam a diversidade na natureza e com o segundo 
encontro elas compreenderam a diversidade entre os homens, 
especificamente as deficiências, construindo uma visão positiva das 
diferenças, compreendendo a necessidade do respeito. 

Vieira (2006) afirma que a aplicação de um programa 

informativo sobre deficiência intelectual aplicado com crianças 
proporcionou uma maior compreensão das crianças sobre esse 
tema. Vieira e Denari (2012) também reforçam que as crianças, por 
elas pesquisadas, não apresentaram preconceito em relação às 
pessoas com deficiências, mas desconheciam a “deficiência mental” 
confundindo com outras deficiências, fato que se alterou após o 
programa informativo. 

Além disso, Vieira (2015) demonstra a possibilidade de 
trabalhar com um grupo controle e a maneira que um programa 
informativo pode interferir no entendimento sobre as deficiências. 

Dessa forma, é importante que haja mais pesquisas com 
intervenções sobre diversidade e inclusão a fim de que as crianças 

alterem suas concepções e, possivelmente, suas atitudes sociais 
frente a pessoa com deficiência. 
 
Considerações finais 

 
Os resultados apresentados neste texto possibilitaram 

perceber a importância do oferecimento de programas 
informativos infantis para crianças sem deficiência sobre o tema 
diversidade.  
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Considerando que a partir desse programa, as crianças 
compreenderam a diversidade na natureza, especificamente nas 

frutas e nos animais, mencionando aspectos relacionados às cores 
e aos tamanhos, compreendendo como mencionado nos registros 
da turma que “...todo mundo não é igual”. 

Todavia, ressalta-se que houve limitações no programa 

informativo oferecido, especificamente no primeiro encontro em 
que se tratou da diversidade entre os homens sem a utilização de 
jogos e/ou vivências, o que fez com que fosse menos significativo 
para as crianças. Dessa forma, seria importante um novo encontro 
sobre diversidade entre os homens antes de iniciar o encontro 
sobre diversidade e deficiências, considerando a importância de 
trabalhar o tema diversidade, que é o tema central para a aceitação 

das pessoas com deficiências e a construção de relacionamentos 
mais positivos. Assim, esse tema deve ser trabalhado de forma a 
garantir que as crianças aceitem as pessoas com as mais diversas 
características. 

Uma das possibilidades de trabalho com esse tema é solicitar 
que as crianças brinquem de faz-de-conta. Para isso, seria 
necessário um espaço que facilitasse a locomoção, para que as 
crianças andassem livremente e enquanto isso o adulto 
responsável pela aplicação do programa, mencionaria comandas 
para que as crianças realizassem a fim de fazerem de conta que 
são: bebês, adolescentes, adultos, senhores, mamãe, papai, irmão 
(a), etc. Após esse trabalho, realizar uma roda da conversa com as 

crianças, na qual abordasse os diversos tipos de pessoas que 
surgiram com a brincadeira, inclusive dentro da mesma comanda, 
como os diversos tipos de bebês, de adolescentes e etc, indagando 
sobre o motivo disso ter ocorrido. Em seguida, mostrar um vídeo 

para as crianças com várias imagens de países diferentes e dos 
habitantes desses países com características diversas a fim de que 
compreendam que a diversidade é parte integrante dos seres 
humanos e, por isso, deve ser respeitada. 
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Introdução 
 

O trabalho docente está repleto de desafios e os educadores 
cotidianamente convivem com situações de tensão. Conforme a 
literatura, o professor enfrenta conflitos nos relacionamentos 
interpessoais, seja com os alunos, colegas de profissão, chefia ou 
familiares dos estudantes, além de condições adversas como salas 
numerosas, carência de recursos didáticos e materiais, pouca 
participação nas políticas da unidade de ensino, salários baixos, 

jornada de trabalho alta e até falta de segurança no ambiente escolar 
(SILVA; ALMEIDA, 2011).  

Tal contexto faz parte da realidade de vários profissionais da 
educação, principalmente aqueles da rede pública, e é nessa 

conjuntura que surge a proposta de inclusão. Nesse sentido, Laplane 
(2004) alerta para as contradições dessa política e pondera que é 
possível questioná-la como uma medida que apenas insere os alunos 
com necessidades especiais nas escolas regulares, pois as 
circunstâncias observadas são professores com formação 
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insuficiente, espaços físicos inadequados e expressivo número de 
alunos por salas. 

No Brasil, existem várias barreiras que dificultam a 
concretização da política de inclusão, mas sem dúvida, estar atento 
ao bem-estar do professor também é necessário, tendo em vista que 
são eles os mediadores do processo ensino-aprendizagem. Segundo 

pesquisa, a percepção do comportamento estudantil é influenciada 
pela saúde docente e reflete nas práticas educacionais (SILVA et al., 
2015), assim como as características do alunado também são 
determinantes para o adoecimento do educador (SILVA; ALMEIDA, 
2011).  

O país, após acordo estabelecido com outras nações, tem 
adotado medidas que impulsionam a diversidade de estudantes nas 

escolas comuns. A política prevê a matrícula de alunos com 
necessidades educacionais preferencialmente no ensino regular 
(UNESCO, 1994), porém pesquisadores na área (NAUJORKS; 
BARASUOL, 2004; SILVA; ALMEIDA, 2011) têm apontado que falta 
preparo aos professores para corresponder às demandas que 
ocorrem com a proposta de inclusão.  

Em paralelo, estudos (ARAÚJO; CARVALHO, 2009; SILVA et 
al., 2015) alertam que elevadas exigências e más condições de 
trabalho implicam em maiores queixas de saúde. Dados levantados 
em diferentes regiões e descritos na literatura nacional 
(BENEVIDES-PEREIRA et al., 2010; COSTA et al, 2013; RIBEIRO, et 
al, 2015) têm sinalizado a importância de ações de prevenção com 

foco na saúde docente em razão do adoecimento nessa categoria 
profissional.  

Ao considerar as condições de trabalho existentes nas escolas 
brasileiras públicas e as dificuldades de formação e qualificação 

profissional, pode-se dizer que a inclusão também comporta como 
desafio a preservação da saúde do professor, premissa fundamental 
para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Além disso, o 
processo de inclusão escolar abrange um conjunto de modificações 
que são multifatoriais, seja no âmbito escolar e/ou profissional e, 
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desse modo, as características pessoais somadas à sobrecarga laboral 
deixam o professor vulnerável a problemas de saúde. 

Não obstante, pesquisa desenvolvida por Cruz, et al. (2010) 
com docentes de várias modalidades de ensino na rede pública e 
privada sinaliza elevada ocorrência de estresse, burnout e depressão. 
Já em estudo (GOUVEIA, 2013) com 513 professores portugueses 

averiguou-se correlações entre burnout, ansiedade e depressão. 
Atualmente, o burnout tem sido um problema de saúde pública 
(BATISTA et al., 2010) e a atividade de ensino representa condição 
de risco para a síndrome (DAVID; QUINTÃO, 2012). 

O burnout é um tipo de estresse crônico desencadeado pelo 
trabalho (REINHOLD, 2007). Composto por três dimensões, a 
primeira diz respeito à exaustão emocional, nessa fase o profissional 

sente elevado cansaço, tanto mental quanto físico, e sem forças para 
executar suas atividades laborais. Posteriormente, há a 
despersonalização, na qual o indivíduo não reconhece valor ou 
apreço pelas pessoas que recebem seus serviços e passa considerá-
las de maneira impessoal, como objeto. Na terceira delas, classificada 
de diminuição da realização pessoal, o trabalhador apresenta uma 
percepção negativa sobre seu desempenho ocupacional, sentimento 
de incompetência e autoestima baixa (MASLACH; SCHAUFELI; 
LEITER, 2001). 

O processo de esgotamento profissional envolve variáveis em 
âmbito pessoal, social e organizacional, por isso é considerado um 
importante problema psicossocial da atualidade (DAVID; QUINTÃO, 

2012). Desencadeado por múltiplos fatores e com desenvolvimento 
gradativo, o burnout é de difícil identificação nos estágios iniciais e 
entre as alterações psicológicas manifestam-se dificuldades nas 
relações sociais, irritabilidade, mau humor e ansiedade (PAIVA, et al, 

2015). 
A ansiedade é uma reação natural, porém quando em excesso, 

produz implicações comprometedoras para o bem-estar e nesse caso 
configura-se como transtorno (OLIVEIRA, 2011). A diferenciação 
entre um estado normal ou patológico depende, por exemplo, do 
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tempo de duração, da relação com um estímulo, bem como da 
manifestação por um período limitado e determinado (CASTILHO et 

al., 2000). Também é considerada condição mórbida quando gera 
desconforto emocional e interfere no desempenho cotidiano 
(STRIEDER, 2009).  

A definição de ansiedade é complexa, pois abrange 

experiências cognitivas e respostas fisiológicas (DINIZ, et al., 2012), 
cujas principais características são o sentimento de apreensão, 
preocupação ou medo (KUMMER; CARDOSO; TEIXEIRA, 2010), 
bem como excitação, pensamento acelerado, tensão ou incômodo 
resultante da percepção de perigo (STRIEDER, 2009). A ocorrência 
de transtornos mentais em professores tem sido investigada e revela 
incidência de ansiedade e depressão (GOUVEIA, 2010),  

A depressão é uma patologia com efeitos graves e 
incapacitantes para realização das atividades diárias (OMS, 2017) 
marcada por sinais de apatia, dificuldade em sentir alegrias, prazer e 
entusiasmo, além de manifestações de autodesprezo, culpa em 
demasia e em casos mais graves ideias de suicídio (STRIEDER, 
2009). Todavia, perante situações de conflito, experiências de perdas 
e insucessos podem surgir alterações normais no estado de humor e 
em vista disso é importante fazer a distinção entre essas situações e 
o real adoecimento (SOARES; OLIVEIRA; BATISTA, 2017). 

Tal condição clínica consiste em um problema de saúde 
pública relevante, com expressivo crescimento nos últimos anos e 
que repercute de maneira decisiva e intensa em diferentes aspectos 

da vida do sujeito acometido (SEGAT; DIEFENTHAELER, 2013). 
Conforme Soares, Oliveira e Batista (2017), os educadores são uma 
categoria propensa à depressão devido às condições laborais e a 
pouca autonomia, assim cada vez eles têm buscado mais por 

tratamento. É também apontada como uma das principais causas de 
licenças e afastamento do trabalho docente (BASTISTA; CARLOTTO; 
MOREIRA, 2013).  

Portanto, o exercício da docência está repleto de situações 
adversas que podem afetar o estado de saúde dos profissionais de 
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todos os níveis e modalidades de ensino, com destaque para os 
problemas de burnout (SILVA; ALMEIDA, 2011; DAVID, QUINTÃO, 

2012; RIBEIRO, et al., 2015), ansiedade (STRIEDER, 2009; 
GOUVEIA, 2010; FREITAS, 2015) e depressão (FERREIRA, 2011; 
BATISTA; CARLOTTO; MOREIRA, 2013; SOARES; OLIVEIRA; 
BATISTA, 2017). O cuidado com a saúde do professor não deve se 

restringir a uma preocupação em âmbito individual e sim de 
enfrentamento coletivo, pois os efeitos do adoecimento dos mesmos 
podem resultar em prejuízo ao entorno, ou seja, nas relações 
interpessoais, nas práticas de ensino e na qualidade da 
aprendizagem dos alunos.  

Com base em todo o exposto e diante da relevância do tema 
buscou-se investigar o estado de saúde e as condições de trabalho de 

professores da educação infantil pública. 
 
Objetivos  

 
Avaliar indicadores de burnout, ansiedade e depressão em 

professores de educação infantil em uma escola regular com alunos 
com necessidades educacionais especiais. 
 
Método 

 
As pesquisas são classificadas conforme sua finalidade, 

objetivos e procedimentos metodológicos (GIL, 2010), sendo o 

presente estudo um levantamento descritivo, correlacional e de 
abordagem quantitativa. 
 
Local e participantes 

 
A pesquisa foi realizada em um município do interior do 

Estado de São Paulo, de médio porte, que possui 28 escolas de 
ensino fundamental e infantil, sendo que 08 atendem 
exclusivamente à educação infantil pública. A amostra foi por 
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conveniência e todos os docentes foram considerados elegíveis. A 
instituição de ensino participante possui 326 alunos matriculados e 

21 professores, dos quais 16 aceitaram participar da pesquisa.  
Quanto ao perfil dos participantes, as variáveis 

sociodemográficas consideradas para caracterização dos sujeitos 
foram: gênero, idade, estado civil, formação, nível de ensino em 

que lecionam e tempo na função, como pode ser observado na 
Tabela 1. 
 

Tabela 1. Caracterização da amostra. 

N Gênero Idade 
Estado 

civil 
Formação Série 

Tempo 

no 
cargo 

P1 Feminino 
40 

Casada 
Pedagogia e 

educação física 
Maternal 16 anos 

P2 Feminino 
40 

Casada 
Pedagogia e 

especialização 
Berçário 

18 

anos 

P3 Feminino 
30 

Casada Pedagogia Berçário 
03 

anos 

P4 Feminino 61 Casada Pedagogia Berçário 14 anos 

P5 Feminino 
36 

Casada 
Pedagogia e 

História 
Maternal 12 anos 

P6 Feminino 
24 

Solteira Pedagogia Maternal 
04 

anos 

P7 Feminino 
28 

Casada 
Pedagogia e 

Letras 
Maternal 

04 

anos 

P8 Feminino 
45 

Casada Pedagogia Maternal 
05 

anos 

P9 Feminino 
36 

União 
estável 

Pedagogia Berçário 
03 

anos 

P10 Feminino 
53 

Casada Pedagogia Maternal 
06 

anos 

P11 Feminino 
30 

União 

estável 

Pedagogia e 

especialização 
Maternal  

09 

anos 

P12 Feminino 
24 

Solteira Pedagogia Maternal  
05 

anos 

P13 Feminino 38 Divorciada Pedagogia Berçário 15 anos 

P14 Feminino 
25 

Casada Pedagogia Maternal 
03 

anos 
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P15 Feminino 
47 

Casada Pedagogia Maternal 
10 

anos 

P16 Feminino 
36 

Casada Pedagogia Maternal  
03 

anos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Os participantes são todos do gênero feminino, na faixa 
etária de 24 a 61 anos com idade média de 37 anos e em geral são 
casadas (87,5%). Possuem ensino superior (100%), parte delas 
tem duas graduações (18,75%) e outra apresenta especialização 
(12,5%). A maioria (56,25%) leciona para turmas de maternal, 
sendo que a profissional mais jovem está na função há 3 anos e a 
mais experiente 18 anos, com tempo médio de 8 anos no cargo e 
desvio padrão de 5,3 anos. 

Em relação às condições de trabalho, as variáveis 
ocupacionais investigadas foram: carga horária semanal, tempo 
por semana para realização das atividades preparatórias, tempo de 
contrato na escola atual, número de alunos por sala, leciona para 
alunos com NEE e tem suporte para lidar com esses estudantes. 
Tais dados estão apresentados na Tabela 2 a seguir. 
 

Tabela 2. Caracterização das variáveis de trabalho na amostra estudada. 

Variáveis ocupacionais MÍN. MÁX. MÉD. DP 

Carga horária semanal  7 50  35 13,6  

Tempo semanal para as atividades 
preparatórias  

2 20 5,3 4,9 

Tempo na atual escola 6 m. 18 a. 5 5,4 

Número de alunos por sala 18 28 23,3 2,6 

Leciona para alunos com NEE  FA (N) FR (%) 

SIM 03 18,75 
NÃO 13 81,25 

Recebe suporte para lidar com alunos com NEE 

SIM 1 6,25 
NÃO 15 93,75 

Fonte: elaborada pelos autores. 
Legenda: NEE = Necessidade Educacional Especial. 
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A carga horária observada varia entre 6 e 55 horas, com 
média de 35 horas trabalhadas e desvio padrão de 13,6 horas. 

Quanto ao tempo disponível semanalmente para as atividades 
preparatórias, o mínimo foi 2 horas e o máximo de 20 horas. A 
profissional mais jovem leciona há 3 anos e mais experiente 18 
anos. A quantidade de alunos por sala de aula oscilou entre 18 a 28 

com média de 23 estudantes por turma, sendo que parte dessas 
professoras (18,75%) leciona para alunos com NEE, mas quase 
todas (93,75%) relataram não receber suporte para lidar com esses 
estudantes.  

No que tange o estado de saúde, as variáveis levantadas 
foram: presença de problemas de saúde nos últimos 12 meses, uso 
contínuo de medicação, necessidade de afastamento do trabalho e 

tempo afastado como mostra a Tabela 3. 
 

Tabela 3. Caracterização das variáveis de saúde na amostra estudada. 

Problemas de saúde nos últimos 12 meses  FA (N) FR (%) 

SIM 11 69 

NÃO 5 31 

Uso contínuo de algum medicamento 

SIM 4 25 
NÃO 12 75 

Necessidade de afastamento do trabalho   
SIM 6 37,5 

NÃO 10 62,5 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Uma maior quantidade (69%) de sujeitos relatou queixas de 
saúde no último ano, mas uma minoria (25%) disse fazer uso 
contínuo de medicação por diferentes motivos, tais como: 
hipertensão, insônia, hipertireoidismo e redução de peso. Das 
professoras que adoeceram, uma parcela (37,5%) precisou se 
afastar do trabalho, em geral o tempo de afastamento foi de 7 dias, 
sendo o mínimo de 3 dias e máximo de 60 dias por motivo 
cirúrgico. 
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Procedimentos éticos 

 
O estudo recebeu a aprovação do Comitê de Ética (CEP) sob 

o parecer 1.021.194. Os voluntários assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCE) para participar da 

pesquisa, que se trata de um estudo piloto para identificar 
possíveis dificuldades e viabilidade de futuras pesquisas. 
 
Procedimento de coleta de dados  

 
A secretaria de educação e direção da escola estavam de 

acordo com a pesquisa e a coleta de dados ocorreu em setembro de 

2017. Os docentes foram individualmente convidados pelos 
pesquisadores a responder os instrumentos, os quais foram 
preenchidos pelos próprios participantes. 
 
Instrumentos  

 
Para a coleta foram utilizados quatro instrumentos:  
 

1) Questionário Geral: caracteriza o perfil dos professores, estado 

de saúde e condições de trabalho a partir de variáveis 
sociodemográficas, ocupacionais e de saúde.  
2) Inventário da Síndrome de Burnout (ISB): permite avaliar 

indicadores de burnout em diversas categorias profissionais. 
Trata-se de uma ferramenta validada (BENEVIDES-PEREIRA, 
2007) que apresenta 35 itens fragmentados em duas partes, a 

primeira busca avaliar antecedentes das condições 
organizacionais e a segunda investiga a síndrome propriamente. 

São considerados indicativos de problemas valores < 13 ou > 22 
na parte I e na parte II quando são registrados escores > 9 para 
exaustão emocional, > 7 para desumanização, > 6 para o 

distanciamento emocional e < 10 para realização pessoal. De 
acordo com o manual considera-se que há burnout quando o 
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sujeito apresenta elevada exaustão emocional somado a 

distanciamento emocional ou desumanização. 
3) Questionário sobre a saúde do/da paciente (PHQ4): fornece 
indicadores de ansiedade assim como de depressão e apresenta 

validação para uso na população em geral (LÖWE, et al., 2010). É 
composto por 4 itens que apresentam 4 alternativas de respostas 
para a frequência dos sintomas de ansiedade e depressão nos 

últimos 15 dias. A somatória final do questionário pode oscilar 
entre 0 a 12 pontos, distribuídos conforme a seguinte 

classificação: 0 a 2 normal, 3 a 5 grau leve, 6 a 8 moderado e de 9 
a 12 severo. As pontuações acima de 6 foram consideradas casos 
clínicos. 

4) Questionário sobre a saúde do/da paciente (PHQ9): fornece 
indicadores de Desordem de Depressão Maior e é fundamentado 
nos critérios de diagnósticos do DSM-IV. Encontra-se validado 

(KROENKE et al. 2001). Contém 9 itens que também possuem 4 
opções de respostas, de modo que a soma total varia de 0 a 27 

pontos. Os valores podem ser categorizados como: ausência de 
depressão (0 a 5), leve (6 a 9), moderado (9 a 14), moderado 
severo (15 a 19) e severo (20 a 27). Os escores iguais ou maiores 

que 10 são considerados indicadores positivos de sintomas de 
Depressão Maior (KROENKE et al. 2001). 

 
Cabe destacar que esses quatro instrumentos são 

rastreadores e fornecem indicativos das condições clínicas 

avaliadas, porém o diagnóstico deve ser realizado em consulta com 
profissional especializado.  
 
Procedimentos de análise dos dados 

 
A princípio foi realizada a codificação dos instrumentos 

conforme os manuais. Em seguida, os dados foram digitados em 
planilhas e submetidos à estatística descritiva (frequência, média e 
desvio padrão), sendo que as notas de corte foram geradas por 
classificação automática. Após o tratamento dos dados os 
resultados foram organizados em figuras.  
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Resultados e discussão 
 

Indicadores de burnout em professores da educação infantil 
 

A síndrome de burnout pode atingir diferentes profissionais, 
porém determinadas categorias estão mais vulneráveis em 

decorrência da atividade exercida. Em relação aos indicadores 
levantados junto aos professores de educação infantil foram 
avaliadas as condições organizacionais e as dimensões do burnout 
como pode ser observado na Tabela 4. 
 

Tabela 4. Indicadores da síndrome de burnout em professores de educação infantil. 

ISB 

COP 
CON 

EE 
DE 

DES 

RP 
CRITÉRIO 1 

Com Problema 

11 (69%) 
10 (62%) 

               11 (69%) 
06 (38%) 
05 (31%) 

05 (31%) 
07 (44%) 

Sem Problema 

05 (31%) 
06 (38%) 

05 (31%) 
10 (62%) 
11 (69%) 

11 (69%) 
09 (56%) 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
Legenda: COP = Condições Organizacionais Positivas; CON = Condições 

Organizacionais Negativas; EE = Exaustão Emocional; DES = Desumanização; 

DE = Distanciamento Emocional; RP = Realização Pessoal 

 
Com base nesses resultados verifica-se a prevalência (69%) 

de professores com problemas em relação às condições de 

trabalho, tanto nos aspectos positivos quanto negativos, isto é, 
houve uma associação entre menores fatores organizacionais 
saudáveis com elevadas condições insalubres e isso pode favorecer 
o surgimento da síndrome. Desse modo, a maioria (69%) dos 

participantes apresentou elevada exaustão emocional e parte indica 
distanciamento emocional (37%), desumanização (31%) e 
diminuição da realização pessoal (31%). Conforme o critério 
descrito no manual, quase metade (44%) da amostra manifesta 
indicativo de burnout. 
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Corroborando esses dados, pesquisa com 265 docentes da 
rede municipal em João Pessoa-PB encontrou níveis altos de 

exaustão emocional e despersonalização de modo a revelar 
burnout, sendo que em outros sujeitos o processo pode estar em 
curso, pois a exaustão emocional é porta de entrada para as demais 
dimensões da síndrome, (BASTISTA, et al., 2010). 

Semelhantemente, em uma amostra com 88 profissionais no 
interior paulista, 94,3% dos docentes evidenciaram burnout e 
apenas 5,7% não estavam acometidos (RIBEIRO, et a., 2015). A 
presença de burnout também foi apontada em mais estudos 
nacionais com diferentes grupos de educadores (BENEVIDES-
PEREIRA, 2010; COSTA et al., 2013; SILVA te al., 2015). Por outro 
lado, investigação com 23 professores em Minas Gerais não 

apresentou indicadores de burnout, porém foram identificados 
indícios que podem conduzir a síndrome (SIMÕES; MARANHÃO; 
SENA, 2015).  

Os valores identificados são preocupantes visto que o 
processo de adoecimento docente pode interferir na qualidade do 
serviço prestado principalmente ao considerar os alunos que 
demandam a realização de práticas específicas e aqueles com NEE, 
que podem requerer maior atenção. Com efeito, aumenta o risco 
desses estudantes, estarem apenas inseridos na sala de aula ao 
invés de receber um ensino que, de fato, lhes permita 
aprendizagem. Cabe retomar que 93,75% dos participantes 
relataram não receber suporte para lidar com os estudantes com 

NEE, bem como, 31% da amostra apresentou problemas em três 
dimensões, que foram: exaustão emocional, distanciamento 
emocional e desumanização de modo concomitante, e isso gera 
impacto prejudicial na relação professor e aluno. Segundo 

Benevides-Pereira (2010), a desumanização reflete um 
comportamento de distanciamento e de atitudes negativas, 
caracterizado por distanciamento dos indivíduos e das relações que 
demandam emoções.  
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A literatura nacional aponta que não há diferença nos níveis 
de burnout entre docentes de alunos sem e com NEE. Estudo 

(SILVA; ALMEIDA, 2011) realizado no interior de São Paulo com 60 
professores distribuídos em 3 grupos, que lecionavam para alunos 
sem e com NEE no ensino regular ou no atendimento educacional 
especializado averiguou semelhança nos indicadores de burnout 

entre os grupos. Nessa mesma direção, outra pesquisa (BRAUN; 
CARLOTTO, 2014) comparativa junto a 160 educadores do ensino 
regular e especial no sul do Brasil, não confirmou a hipótese de 
maiores índices de burnout entre aqueles que atuavam na 
Educação Especial.  

Portanto, as consequências geradas tanto na esfera 
individual quanto coletiva pelo burnout são motivos de cautela. 

Estudos (ARAÚJO; CARVALHO, 2009; PAIVA, et al., 2015) apontam 
alto absenteísmo ou abandono da profissão como consequência da 
síndrome. Por isso é necessárias ações de prevenção da saúde 
docente tanto do burnout e seus sintomas quanto de outras 
condições clínicas que podem surgir de maneira associada como, 
por exemplo, os estados ansiosos.  
 
Indicadores de ansiedade em professores de educação infantil 

 
A ansiedade é uma resposta natural de proteção e 

desenvolvimento do sujeito, porém em excesso é nociva. No que 
diz respeito aos indicadores de ansiedade, todos os níveis em 

diferentes proporções foram identificados, como mostra a Figura 
1. 
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Figura 1. Indicadores de ansiedade em professores de educação infantil. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Os resultados encontrados revelam que a maior parte (44%) 

dos participantes apresentaram níveis leves de ansiedade, seguido 
de moderado (31%) e em menor número severo (19%), essas duas 
últimas consideradas casos clínicos. Nessa mesma direção, 
pesquisa realizada em Santa Catarina identificou a presença de 
ansiedade em professores da rede municipal e estadual, mas em 
proporções menores no primeiro grupo quando comparado ao 
segundo (STRIEDER, 2009). Igualmente, no interior do Estado de 
São Paulo, estudo com 105 docentes averiguou que 94% 

manifestaram estado ansioso (FREITAS, 2015). Já em Minas Gerais 

e Goiás foram encontradas menores taxas de ansiedade em 
professores universitários quando comprado com os profissionais 
de ensino básico (PAGOTTI; PAGOTTI, 2007). 

A ansiedade é uma reação comum entre os docentes, vivida 
tanto por profissionais com pouco tempo de carreira quanto por 
aqueles que exercem o oficio há anos (GOUVEIA, 2013). Na 
amostra estudada, metade tem menos de 6 anos na função. Essas 
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educadoras, com menor tempo no cargo, apresentaram tendência 
de caso clínico, ou seja, dos 50% com níveis moderado e severo, 

31,25% corresponde ao grupo com menos experiência de trabalho. 
Tais dados geram inquietação e expõem a necessidade de medidas 
de prevenção à categoria, para tanto é necessário aprofundar o 
assunto. Em recente revisão bibliográfica (DIEHL; MARIN, 2016) 

acerca das produções nacionais foi apontado que 7% das pesquisas 
de campo analisadas tiveram interesse em investigar a ansiedade, 
sendo a população de educação infantil (13%) a menos estudada. 

Portanto, nota-se a necessidade de mais estudos sobre 
ansiedade e que englobem a educação infantil, uma vez que, 
alterações no estado de ansiedade são multifatoriais e envolvem, 
por exemplo, características pessoais, condições de trabalho e 

contexto. Assim, chama a atenção o fato de metade dos 
participantes observados ter indicado ansiedade e isso potencializa 
o risco de desenvolver quadro depressivo. Gouveia (2013) em sua 
amostra com professores portugueses verificou correlações entre 
ansiedade e depressão.   
 
Indicadores de depressão em professores de educação infantil 

 
A depressão é um transtorno mental que afeta 

mundialmente mais 300 milhões de pessoas e é a principal causa 
de incapacidade (OMS, 2017). Quanto aos indicadores de 
depressão, a amostra distribui-se nos cinco níveis avaliados como 

apresentado na Figura 2. 
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Figura 2. Indicadores de depressão em professores de educação infantil. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Os resultados evidenciam poucos casos de ausência de 

depressão (12%) e elevado percentual (88%) de indicadores 

depressivos, os quais estão em maiores proporções nos níveis 
moderado (25%) e moderado-severo (25%). Constatações 
próximas foram encontradas no nordeste brasileiro em estudo 
(BATISTA; CARLOTTO; MOREIRA, 2013) com professores de 
ensino fundamental. Observou-se que 51% deles apresentaram 
depressão e 50,5% das licenças fornecidas por transtornos mentais 

às mulheres foram por esse motivo. Em Minas Gerais, dos 26 
docentes de escolas estaduais entrevistados, a depressão foi uma 
das principais causas de adoecimento ocupacional (FERREIRA, 
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2011). Na região sul verificou-se menores taxas de depressão nas 
escolas da rede municipal (25%) quando comparado a estadual 

(37,5%) (STRIEDER, 2009). 
Em pesquisa (SEGAT; DIEFENTHAELER, 2013) junto a 106 

docentes do ensino fundamental distribuídos nas redes municipal, 
estadual e privada, a prevalência do uso de antidepressivos foi 

elevada. Já na amostra estudada, 25% dos sujeitos relataram fazer 
uso contínuo de medicamento e nenhum relacionado ao estado 
depressivo. No entanto, a falta de tratamento correto pode 
contribuir para perdurar a doença e ocasionar prejuízos à vida do 
educador (SOARES; OLIVEIRA; BATISTA, 2017). Menos da metade 
das pessoas acometidas mundialmente recebe tratamento eficaz e a 
depressão pode levar ao suicídio em casos extremos (OMS, 2017). 

Por isso, o conhecimento sobre o assunto é o primeiro passo para 
prevenção e ao reconhecer os sintomas iniciais o trabalhador deve 
buscar atendimento especializado, bem como são necessárias 
políticas públicas e ações conjuntas entre escola e comunidade para 
preservar a saúde do professor.  
 
Considerações finais 

 
A relação com a atividade laboral impacta a saúde do 

trabalhador, que por sua vez interfere no desempenho 
ocupacional, por isso investir em ações de mapeamento e 
orientação é importante para nortear e impulsionar medidas de 

prevenção e promoção da saúde de acordo com cada contexto 
profissional. Ao considerar a realidade que vigora nas escolas 
brasileiras, principalmente no ensino público, cabe refletir sobre a 
proposta de inclusão, para que essa não seja motivo de desgaste 

profissional pela falta de preparo e suporte, condições que são 
necessárias para o bom exercício docente.  

A pesquisa possibilitou fomentar o assunto e ressaltar a 
importância da saúde do professor, que em condições de bem estar 
tem maior potencial para realizar ações que atendam aos 
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pressupostos inclusivos. Também aponta, que tal tema ainda é 
pouco explorado e escasso na literatura nacional. Trata-se de um 

estudo piloto e em razão do tamanho da amostra não permite 
generalizações, sendo relevante realizar reproduções futuras junto 
a uma maior população de educadores nos diferentes níveis de 
ensino de rede pública e particular. Além disso, é pertinente 

considerar outras variáveis relacionadas a aspectos gerais de vida, 
de percepção do trabalho e contentamento com a profissão. 

Por fim, vale ressaltar que o adoecimento do professor deve 
ser uma preocupação coletiva e não de âmbito individual, pois 
interfere nas práticas educacionais e por consequência na 
qualidade do ensino. As ações precisam contemplar aspectos 
relativos ao contexto do trabalho (infra-estrutura, organização do 

trabalho, formação e capacitação docente), além das relações 
interpessoais entre professores, pais e gestores. 
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Capítulo VII 
 

Inclusão e ensino superior: 

percepção de um aluno com deficiência visual 
 

Amabriane da Silva Oliveira Shimite 
 
 
Introdução 
 

O ensino superior é um dos níveis educacionais componente 
do sistema de educação brasileiro. Sendo assim, é uma das 
possibilidades disponíveis a alunos concluintes do ensino médio, 
no tocante a constituição de uma carreira profissional, e por isso, 
também integra um ambiente no qual precisam estar inseridas 
questões sobre a inclusão e, mais do que isso, essas necessitam ser 
discutidas e efetivadas. 

Segundo o Censo da Educação Superior do ano de 2015 
(INEP, 2016) existem 37.927 matrículas de alunos com deficiência, 
sendo que desse total, o predomínio de matrículas são de alunos 
com deficiência física (12.975 matrículas), seguido de alunos com 

baixa-visão (9.224 matrículas) e deficiência auditiva (5.354 
matrículas). Outro dado relevante foi quanto ao aumento de 
matrículas de alunos com deficiência, evidenciado por meio dos 
três últimos censos, sendo esses: 29.034 matrículas no ano de 2013 
(INEP, 2014), 33.337 matrículas no ano de 2014 (INEP, 2015) e 
37.927 matrículas no ano de 2015 (INEP, 2016). 

Nesse contexto, o acesso de pessoas com deficiência ao 
ensino superior apresenta-se em construção, sendo pautado pelo 
imperativo da demanda desse público e no cumprimento das 
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legislações a respeito da inclusão no âmbito da Educação. Contudo, 
questões como as barreiras ao desenvolvimento inclusivo 

permanecem, destacando as atitudinais enfatizadas pela condição 
social da deficiência (AINLAY; BECKER; COLEMAN, 1951). 

Duarte e Ferreira (2010) enfatizaram que “a inclusão de 
pessoas com deficiência no ensino superior é pouco documentada” 

e a essa questão atribui-se a carência de reflexões, estudos e 
estatísticas. Nesse sentido, dificulta-se a formulação de políticas 
públicas contempladoras de ações neste nível de ensino quanto à 
inclusão, avançando para o estabelecimento da Educação Especial 
na perspectiva inclusiva, também, no ensino superior. Para os 
autores, “a presença de alunos com deficiência em sala de aula não 
é um indicativo da sua inclusão no processo ensino-

aprendizagem”, devido à necessária mobilização das instituições de 
ensino quanto o acesso ao conteúdo, a materiais didáticos e a 
serviços de apoio. 

Omote (2016) ao abordar as atitudes sociais em relação à 
inclusão no ensino superior, também destacou que “a presença de 
um aluno com deficiência nesse nível de ensino não caracteriza o 
processo de inclusão”. Para o estabelecimento de tal ação, o autor 
pontuou a compreensão da oferta de um ensino de qualidade, 
abordando esse aspecto como de fundamental importância para o 
atendimento as necessidades do aluno com deficiência, quanto aos 
recursos imprescindíveis para o seu pleno desenvolvimento, como 
ofertas de bolsas tutoria, intérprete de Libras, recursos de 

tecnologia assistiva, textos ampliados ou em Braille, adaptações de 
materiais e recursos didáticos, sendo esse um dos ingredientes 
para caracterizar o ensino superior como inclusivo, ofertando a 
possibilidade de permanência. Como também, ir além das 

condições arquitetônicas, pois Omote (2016) enfatiza: “a 
importância do acolhimento às pessoas com deficiência é a ação 
principal para se considerar um ambiente inclusivo”. 

Machado (2008) também considera as atitudes sociais e 
atrela a essa a necessidade de revisão das práticas docentes pelos 
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profissionais da educação, pois considera essa ação um requisito 
imprescindível para a efetivação da inclusão no ensino superior. 

Assim como, a autora destaca a mudança estrutural e cultural 
necessária as instituições de ensino superior, que colaboram, não 
somente, para o acesso do aluno com deficiência a esse nível de 
ensino, mas contribuem para a sua permanência quanto à oferta 

de possibilidades de desenvolvimento pessoal, além de oportunizar 
a formação profissional e o seu exercício. 

Zampar (2015) ao abordar a integração de cinco alunos com 
deficiência no ensino superior identificou em sua pesquisa 
dificuldades quanto às relações interpessoais com colegas e 
professores, bem-estar psicológico, escolha da carreira profissional 
e percepção das condições oferecidas pela instituição de ensino 

superior. No trabalho foram pontuadas as condições de 
atendimentos oferecidos pela instituição de ensino referente às 
práticas pedagógicas, disponibilização de materiais didático-
pedagógico, falta de apoio da universidade e acessibilidade física 
inadequada e quando existente, falhas.  

Dados semelhantes ao de Zampar (2015) foram apresentador 
por Silva et al. (2012). Por meio da revisão de literatura a respeito 
da inclusão de alunos com deficiência no ensino superior, no 
período dos anos de 2001 a 2012, foram obtidos 20 trabalhos, os 
quais evidenciaram a existência de uma grande lacuna entre as 
diretrizes legais e a efetivação do acesso e permanência no ensino 
superior por alunos com deficiência. Também foram enfatizadas 

pelos autores, as principais dificuldades encontradas por alunos 
com deficiência, sendo: o despreparo dos professores, falta de 
conhecimento da população universitária, estratégias pedagógicas 
falhas e limitações estruturais das instituições. 

Nesse sentido, emerge a hipótese de que, os aspectos da 
experiência de formação profissional em nível superior e as 
características pessoais do aluno com deficiência poderiam ser 
correlacionados para elaborar e estabelecer ações da Educação 
Especial na perspectiva inclusiva no ensino superior?  
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Assim, o objetivo do presente trabalho foi apresentar a 
percepção de um aluno com deficiência visual egresso de um curso 

superior de tecnologia.  
 
MÉTODO 

 

A modalidade Estudo de Caso proporciona à pesquisa o 
recorte de uma situação complexa da vida real, no qual a análise é 
síntese dos achados, tendo a possibilidade de demonstrar 
perspectivas ainda não abordadas por estudos que tratam de um 
mesmo eixo temático (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; VENTURA, 2007; 
MARTINS, 2008). Na pesquisa em questão, trata-se de “um estudo 
descritivo que faz uso dessa natureza de pesquisa, devido à busca 

por explicações e interpretações para situações que envolvam 
fenômenos sociais complexos e a construção de uma teoria 
explicativa do caso”, possibilitando condições para se fazer 
inferências analíticas sobre proposições constatadas (YIN, 2001; 
MARCONI; LAKATOS, 2011). 
 
Aspectos éticos 

 
A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP campus 
Marília, Parecer nº 1.165.908/2015. 
 

Caracterização do local da pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada em uma Faculdade de Tecnologia do 
interior do estado de São Paulo cujo aluno é egresso do curso de 

Tecnologia em Alimentos. O referido curso possui duração de três 
anos, totalizando 2.400 horas, sendo essas divididas em seis 
semestres compostos por disciplinas teóricas e práticas, com 
atuação em laboratórios didáticos de química, física, microbiologia 
e processamento de alimentos. 
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Quanto à inserção de alunos com deficiência na Faculdade de 
Tecnologia, foi relatado, por meio da diretoria acadêmica, o 

ingresso do primeiro aluno com deficiência visual no ano de 2009. 
Após, foram ingressos oito alunos com deficiência, dentre eles: 
quatro alunos com deficiência visual, sendo um cego e três com 
baixa-visão, dois alunos com deficiência auditiva, um aluno com 

deficiência física e um aluno com deficiências múltiplas. 
 

Caracterização do participante 
 

Dentre os alunos com deficiência presentes na referida 
instituição de ensino optou-se por Daniel1, pois ele era o único 
aluno com deficiência egresso do curso de Tecnologia em 

Alimentos no ano de 2015 e o primeiro aluno com deficiência a 
ingressar no curso superior, nesse contexto, poderia oferecer uma 
avaliação ampliada de todo o seu percurso de formação 
profissional na instituição de ensino. 

Daniel é do gênero masculino, com 26 anos de idade e 
solteiro. Em seu laudo médico apresenta diagnóstico de cegueira 
com percepção luminosa somente no olho esquerdo e ausência de 
percepção luminosa e evisceração no olho direito, sendo 
representada pelo CID H 35.3.  

Daniel nasceu com os órgãos da visão íntegros e assim se 
desenvolveu até os 12 anos de idade. Neste período de vida foi 
acometido pela síndrome rara de Stevens-Johnson apresentando 

várias convulsões e alterações em seu organismo, associados a uma 
grave reação alérgica a fármacos utilizados no tratamento da 
doença. A principal seqüela deixada foi a evisceração de seu olho e 
a perda da visão. 

A deficiência visual promoveu dificuldades em seu cotidiano, 
uma vez que a perda da visão modificou radicalmente sua vida no 
início da adolescência, apresentando, inicialmente, dificuldades 

                                                 
1 O alunocom deficiência visual será mencionado na presente pesquisa pelo nome fictício de Daniel. 
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referentes à acessibilidade, pois para se locomover ele passou a 
necessitar de um guia e do uso de bengala.  

Para concorrer no processo seletivo, realizou a sua inscrição 
online, identificou-se como candidato com deficiência visual, 
solicitando a adaptação da prova com auxílio de um ledor e do 
software Dosvox, requerendo-os para a realização da avaliação e 

contando com o acompanhamento de um fiscal de prova específico.  
Daniel também apresentou o laudo médico da deficiência, 

expondo a descrição do tipo de deficiência e a adaptação 
necessárias. A solicitação foi submetida à avaliação pela fundação 
responsável pelo processo seletivo e assim, foram realizadas as 
adequações requeridas pelo participante. 

Ao ingressar na faculdade Daniel apresentava a condição 

social da deficiência em um local onde jamais havia estado um 
aluno com tais características, enfrentando na faculdade novos 
desafios, além dos habituais enfrentados por jovens ingressantes 
no ensino superior, pois se tratava de um espaço novo e, além das 
questões de acessibilidade, encontrava dificuldades de acesso aos 
materiais didáticos, à falta de instrumentos de tecnologia assistiva 
e atendimento educacional especializado. 

A autora do presente capítulo foi contratada pelo Centro 
Estadual de Educação Tecnológica, instituição responsável pela 
gestão administrativa da Faculdade de Tecnologia em que Daniel 
realizou matrícula. Por solicitação da direção da faculdade ocorreu 
à contratação de um professor assistente, responsável por 

desenvolver o projeto de inclusão, visando o atendimento do aluno 
com deficiência visual recém ingresso no curso de Tecnologia em 
Alimentos. 

A ação de contratação de um professor assistente, por 

contratação emergencial e por prazo determinado, foi solicitada 
pelo despreparo em atender as exigências de atendimento as 
necessidades do aluno, cobradas por ele na solicitação do 
cumprimento da lei de Diretrizes e Bases para a Educação LDB 
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nº9394/96 (BRASIL, 1996) e, principalmente, da Constituição da 
República (BRASIL, 1988).  

 
Procedimento para elaboração do instrumento de pesquisa  

 
Por meio de um roteiro semi-estruturado foi realizada uma 

entrevista com Daniel no final do curso de Tecnologia em 
Alimentos, precisamente na sua última semana de aula. A 
realização dessa ação deu-se pela elaboração de um roteiro 
constituído por perguntas abertas, sendo esse submetido à 
avaliação por juízes de valores organizados em dois grupos. O 
primeiro grupo, constituído por três professores atuantes em 
cursos superiores de Tecnologia, sem vínculo com a faculdade 

onde ocorreu a pesquisa e que recebeu em sua sala de aula ao 
menos um aluno com deficiência. O segundo grupo, contou com 
três professores especialistas em Educação Especial e experiência 
no acompanhamento de alunos com deficiência na Educação 
Básica.  

Os juízes de valores receberam o roteiro e avaliaram a 
pertinência dos temas pré-estabelecidos quanto à convergência 
com constituição das questões. Após a avaliação dos juízes, o 
instrumento de pesquisa passou por adequações e foi obtido um 
modelo para execução do teste piloto.  

Assim, o questionário sobre a percepção do aluno com 
deficiência visual passou por um teste piloto, com a finalidade de 

adequar as perguntas quanto ao vocabulário, objetividade e 
compreensão. O teste foi realizado no local da pesquisa, mas com 
um aluno com deficiência visual, aluno do terceiro termo do curso 
de Tecnologia em Alimentos. 

Após as etapas anteriormente descritas, o questionário foi 
finalizado. O instrumento contemplou três eixos temáticos baseado 
em Moura (2016), sendo esses: Trajetória de vida, Descrição do 
percurso no ensino superior e Expectativas de acesso ao mercado 
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de Trabalho, no qual cada tema possui quatro questões, totalizando 
no roteiro 12 questões semi-estruturadas. 

Para a coleta dos dados, primeiramente, foi agendado um dia 
com o participante e solicitada à autorização do uso de uma sala de 
aula com a coordenação do curso. Também, outro critério para a 
realização da entrevista foi a sua realização ocorrer na derradeira 

semana de aula do último semestre do curso na Faculdade de 
Tecnologia.  Esta ação se deu, pois, pretendia-se obter dados do 
processo de inclusão de Daniel em todo seu percurso no curso de 
Tecnologia em Alimentos, levando em consideração a última 
semana de convivência do participante.  

A entrevista foi realizada em uma sala de aula da faculdade 
em horário agendado com o participante, no qual foi lido o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e explicado a Daniel o 
objetivo da atividade com todas as etapas a serem realizadas, 
obtendo a sua permissão verbal para participação da pesquisa e 
gravação, desde esse momento. A aplicação do instrumento de 
pesquisa teve duração de duas horas e dez minutos e foi registrada 
por meio de um gravador de voz digital Sony ICD-Px 240. 

O material oriundo da gravação da entrevista foi transcrito, 
considerando as normas e passos para respeitar a integridade das 
informações fornecidas por Daniel, conforme estabelecidos por 
Marcuschi (1986). Em continuidade a análise dos dados fez-se o 
uso da Análise de Conteúdo, pois “essa é uma técnica para se 
estudar e analisar a comunicação de maneira objetiva e 

sistemática”, por meio da busca por inferências confiáveis de dados 
e informações com respeito a determinado contexto, a partir dos 
discursos escritos ou orais de seus atores (MARTINS, 2008).  

Bardin (2011) ao abordar a prática da análise temática de um 

texto, pontua “a necessidade de identificar a unidade de codificação 
previamente determinada, que tenha relação com o tema ou item 
de significação pré-estabelecido”. Pela enumeração temática é 
possível organizar as unidades de codificação, considerando-as 



Amabriane da Silva Oliveira Shimite | 151 
 

como tópicos temáticos e assim as reagrupando aos temas que 
fazem referência.  

Inicialmente, os dados foram transcritos integralmente, 
categorizados de acordo com os eixos temáticos já estabelecidos, no 
qual cada eixo foi subcategorizados em tópicos temáticos. Para o 
eixo temático Trajetória de vida foram obtidos os tópicos 

temáticos: Percepção sobre a deficiência, Escolarização e curso de 
Tecnologia em Alimentos; Para o Percurso no ensino superior os 
tópicos: Incentivo familiar, Processo seletivo, Processo Educacional 
e Avaliação; Por fim, o eixo temático Mercado de trabalho 
apresentando os tópicos temáticos: Inserção no mercado de 
trabalho e Atenção aos alunos com deficiência.  
 

Resultados e discussão 
 

Foi aos 12 anos de idade que a condição da deficiência 
ocorreu na vida de Daniel. O momento de ocorrência da síndrome 
marcou o início da adolescência e uma serie de mudanças da vida 
de um menino, que pouco antes, tinha uma vida saudável e um 
desenvolvimento habitual na sociedade. Contudo, Daniel teve uma 
modificação radical em sua vida, que a remodelou para sempre.  

 
(...) “não conseguia enxergar. Achei que tinham tampado meu 

olho. Quando contaram do diagnóstico da deficiência visual fiquei 
desesperado”(Trecho da fala de Daniel). 

 
Foram tempos de sofrimento para Daniel e a sua família. Ele 

esteve em estado depressivo por um longo período, interrompeu 
suas atividades escolares e sua família, muito humilde, não soube 

como seguir a vida frente à nova condição do filho. 
 

“No início eu tinha atendimento médico no posto de saúde para 
tratar da síndrome, mas sobre a deficiência visual não fazia 
nenhum acompanhamento. Até um dia que uma psicóloga do 

CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) disse ter um trabalho com 
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pessoas cegas na biblioteca da cidade e eu fui até lá com a minha 

mãe” (Trecho da fala de Daniel) 

 
Para Omote (2004) “a deficiência é construída no âmbito 

social”, enfatizando que “ninguém é deficiente por si só, mas 
perante uma audiência e em determinadas circunstâncias”. Assim, 
a compreensão da deficiência implica em avançar para além das 
condições orgânicas e/ou comportamentais diferenciadas, as quais 
são fortemente relacionadas com as normas e expectativas da 
sociedade em relação a esse indivíduo. Por isso, “a ideia de falta, de 
desvio, de anormalidade agregada aos conceitos negativos 
depositados na pessoa com deficiência, dificulta a sua participação 
no meio social e o seu desenvolvimento”.  

Na biblioteca municipal havia um grupo de pessoas com 

deficiência visual. O grupo realiza atividades de leitura, discussão 
de temas associados à condição de deficiência visual, pois nesse 
recinto havia equipamentos como a máquina de escrever em 
Braille e um professor, também cego, que ensinava os alunos a 
escrita e leitura Braille e orientações a respeito da acessibilidade. 

 
(...) “ter contato com outras pessoas com a deficiência visual 
ajudou a ter coragem para continuar a minha vida, mas não é 

fácil. Todo dia temos um desafio para enfrentar” (Trecho da fala 
de Daniel) 

 
Este período foi importante para demarcar a reação de 

Daniel no enfrentamento da condição de deficiência. O convívio 
com outras pessoas que apresentavam a mesma deficiência, o 
relato de vida de cada uma, o enfrentamento, o conhecimento 
modificou-o aos poucos e permitiu ampliar a compreensão da 

deficiência visual para o participante. 
Nesse contexto, Daniel regressou a escola pública e retomou 

seus estudos. Enfrentou dificuldades quanto ao acesso a materiais 
didáticos, porém sempre se interessou pelo conhecimento e com 
auxílio do amigo, professor da biblioteca municipal, passou a 
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compor uma associação para pessoas com deficiência visual na 
cidade e essa organização o auxiliou a conseguir uma bolsa de 

estudos em uma escola particular. 
 

(...) “quando comecei a sair de casa sozinho, a ir para a escola, 

para a associação e fazer aula de teclado, fiquei muito contente. 
Passei a viver novamente e fui procurando evoluir cada vez mais” 

( Trecho da fala de Daniel) 
 

A oportunidade conferiu espaço para Daniel demonstrar seu 
potencial intelectual, mesmo sem suporte educacional 
especializado, dependendo de ações individualizadas de 
professores, ele conseguiu apresentar desempenho favorável e 
desenvoltura na vida escolar. Também, a sua mobilidade 

melhorou, aprendeu a utilizar a bengala e se localizar na cidade, 

fazer uso do transporte público, manusear dinheiro, pedir 
referenciais, enfim, foi adquirindo um pouco de autonomia.   

Após ser acometido pela síndrome, Daniel teve que 
reconstruir sua vida, sendo o percurso demorado e dificultoso pela 
realidade da pobreza e da humildade de sua família na 
compreensão de suas necessidades. Daniel pontua a dificuldade em 
recomeçar, mas enfatiza sua obstinação, personalidade forte, a 
busca por conhecer as legislações a respeito da deficiência e pela 
oportunidade em dar continuidade aos seus sonhos. Também, foi 
neste período que solicitou, com auxílio de sua mãe, o pedido do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de um salário 

mínimo, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 
 

(...) “aparentemente as pessoas não percebem a pessoa com 
deficiência visual. Olhando para mim, principalmente, quando 

estou na rua usando óculos de sol e naquele momento não preciso 
do uso da bengala” (Trecho da fala de Daniel). 

 
O relato de Daniel pode ser discutido frente à explanação de 

Goffman (1963), destacado o problema vivenciado por pessoas com 
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deficiência em reconhecer-se, permeando o ocultamento e a 
revelação de sua condição social, conduzindo ao que o autor 

denomina de “manipulação do estigma”. 
O participante possui afinidade com a área da tecnologia e 

com a informática. Com o auxílio de seu irmão conheceu o projeto 
de um software ledor, editor e navegador desenvolvido no Núcleo 

de Computação Eletrônica da Universidade Federal no Rio de 
Janeiro (UFRJ) e conseguiu instalar o softwareDosvox em seu 
computador, gratuitamente. Por meio de tutoriais na internet 
aprendeu a utilizar o programa e com essa tecnologia assistiva 
melhorou seu acesso aos conteúdos do currículo escolar, passando 
a preparação para o processo seletivo de universidades e 
faculdades. 

Em princípio, Daniel relata o desejo de atuar na área das 
Ciências Exatas, principalmente, na área da química. Por ter 
afinidade com a temática e gostar de estudar esta disciplina, ele 
prestou o processo seletivo em algumas universidades estaduais e 
federais em vários estados do Brasil, solicitando as adaptações 
necessárias, fornecendo as documentações e indo até os locais de 
prova sozinho. 

 
(...) “Quando estava para terminar o ensino médio, eu decidi que 

iria prestar o vestibular para o curso de química. No começo 
fiquei com dúvidas como iria fazer para me inscrever, como seria 
a prova e como iria até os locais, mas corri atrás. Aprendi a 

utilizar o Dosvox sozinho e por gostar da informática fui 
conseguindo dominar o programa. Foi muita dedicação e bastante 
dificuldade, mas não desistir em nenhum momento” (Trecho da 

fala de Daniel) 

 
Com toda a dedicação, Daniel concorreu às vagas nos 

vestibulares, obtendo aprovação em lista de espera em uma das 

faculdades escolhidas. Entretanto, quando foi chamado, não 
realizou a inscrição, pois não teria como manter seus estudos, suas 
necessidades pessoais e sua estadia em uma cidade distante. 
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Foi nesse momento a tomada de decisão sobre o curso de 
Tecnologia em Alimentos, descobrindo a interação da profissão 

com a área da química e conhecendo a atuação do Tecnológo em 
alimentos no mercado de trabalho. Além desses aspectos, o motivo 
primordial da opção em candidatar-se ao processo seletivo foi à 
oferta de um curso superior em uma Faculdade de Tecnologia 

estadual e de essa ministrar o curso na cidade onde ele residia. 
 

(...) “Eu soube do curso de Tecnologia em Alimentos na Faculdade 
de Tecnologia pesquisando na internet. O curso era gratuito e fica 
na cidade onde eu moro. Também, procurei saber mais sobre a 

Tecnologia em Alimentos e descobria relação com química” 
(Trecho da fala de Daniel). 

 

Manfredi (2002) relata a ênfase concedida à educação 

profissional, que por seu histórico “oferece acesso ao ensino 
superior a pessoas originárias de situações de escolarização 
interrompidas ou precárias”, ainda que essa modalidade de ensino 
seja baseada na dualidade estrutural pautada pelo exercício do 
trabalho e na formação de mão-de-obra qualificada para funções 
instrumentais.  

Na condição discutida por Manfredi (2002), um aspecto 
importante pode ser ressaltado, ou seja, o acesso, pois proporciona 
o desenvolvimento educacional dos alunos, entre estes, os alunos 
com deficiência, mas agrega a essa situação a questão da qualidade 
do ensino, levando em consideração, como enfatizou a autora, 

“pelo próprio histórico de cunho assistencialista da Educação 
Profissional”.  

Daniel realizou a inscrição para o processo seletivo pela 
internet, declarando-se como candidato com deficiência visual e 
assim, apresentou a descrição das adaptações necessárias para 

realizar a prova, como também o laudo médico exigido pela 
instituição responsável pelo vestibular. Foi disponibilizado um 
fiscal como ledor e a permissão para realizar a prova em um 
computador instalado com o software Dosvox. O participante 
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relatou dificuldade na descrição das figuras, gráficos e esquemas 
contidos na prova, mas conseguiu realizar as questões, devido o 

ledor ser um professor da área de exatas, colaborando com uma 
interpretação mais incisiva das informações contidas nas figuras e 
tabelas.  

A aprovação no processo seletivo ocorreu em décimo 

primeiro lugar, com 45,576 pontos. A concorrência dos cursos de 
Tecnologia em Alimentos tendem a ser, no período diurno, de três 
candidatos por vaga. Nesse sentido, Daniel obteve uma colocação 
expressiva e conseguiu a oportunidade de continuar os seus 
estudos e o desejo de ingressar no ensino superior foi confirmado. 

A Faculdade de Tecnologia onde Daniel iria cursar 
Tecnologia em Alimentos nunca havia recebido um aluno com 

deficiência e não contava com nenhum tipo de suporte no ingresso 
e permanência de um aluno com deficiência visual. Nesse sentido, 
logo na matrícula, o participante sinalizou a necessidade de apoio, 
cobrando da direção da faculdade uma posição quanto à 
necessidade de acesso ao conteúdo. 

 
(...) “na matrícula apresentei o laudo médico para comprovar a 
deficiência visual e pedi para falar com a direção. Eu queria saber 

como poderia ter o conteúdo das disciplinas e se teria alguém 
para me auxiliar” (...)(Trecho da fala de Daniel). 

 
Daniel, em todos esses anos de estudo, relatou “já esperar a 

ausência de atendimento educacional especializado” e por isso, 

aprendeu a desenvolver estratégias de estudo que o favorecesse. 
Porém, necessitava naquele momento ter acesso aos conteúdos das 
disciplinas e as matérias abordadas no primeiro semestre do curso. 
Neste momento, realizou contato com a direção da faculdade e 
solicitou um posicionamento sobre as suas necessidades. 

Apesar de o participante relatar a recorrência do não 
cumprimento das legislações a respeito da garantia do 
atendimento especializado aos alunos com deficiência em todos os 
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níveis de ensino, a versatilidade dele em transpor essa barreira, 
prezando pelo seu desenvolvimento, demonstra o seu empenho em 

conquistar os seus objetivos de vida. Entretanto, o comportamento 
proativo de Daniel não impede e, muito menos, ausenta a 
instituição de ensino em cumprir com sua responsabilidade no 
desenvolvimento de ações político-pedagógicas para o acesso e 

permanência de alunos com deficiência. 
A instituição de ensino disponibilizou um professor 

assistente para o acompanhamento de Daniel nas aulas práticas, na 
elaboração de materiais adaptados e no apoio a discussão do 
conteúdo. O aluno passou a contar com audiodescrições de 
materiais de aula e referenciais teóricos das disciplinas, como 
também representações gráficas e em dimensões planas dos 

procedimentos abordados nas aulas práticas. 
 

“O estudo realizado com o programa de gravação em áudio das 
apostilas e materiais complementares abordados no curso tem 

funcionado muito bem, as gravações são claras e fácil de serem 
compreendidas, com fácil acesso e disponível sempre que 
solicitada” (...) (Trecho da fala de Daniel).  

 
O atendimento a algumas necessidades de Daniel passou a 

promover condições básicas de desenvolvimento acadêmico ao 
aluno. A oferta de materiais adaptados e o acompanhamento de 
um professor assistente permitiram conhecer características 
positivas do participante como: o interesse na complementação dos 

conteúdos abordados em sala, a discussão dos procedimentos 
práticos, o entusiasmo em contribuir intelectualmente nas 
atividades em grupo e ânsia pela aquisição do conhecimento 
técnico na área da Tecnologia em Alimentos. Porém, Daniel 
relatou: 

 
(...) “uma dificuldade encontrada foi em relação ao material que 

tive durante o terceiro termo. As apostilas de duas disciplinas 
tinham um grande porte de informações e ficou difícil voltar ao 
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ponto que considerava de grande importância para eu 

compreender melhor e focar naquela informação. Um professor 
apenas disponibilizou o material mais resumido em arquivo Word 
para estudo e isso facilitou relembrar os conceitos e memorizar os 

mais importantes para a prova”. (Trecho da fala de Daniel). 

 
A ênfase concedida por Daniel à atenção que o professor 

responsável por disciplinas conferia as suas necessidades de 
aprendizagem afetava o seu desenvolvimento acadêmico, podendo 
até prejudicar seu desempenho devido à dificuldade de acessar o 
conteúdo e mais do que isso, compreender a sua importância. 

Zampar (2015) e Silva et al. (2012) enfatizaram as várias 
dificuldades encontradas por alunos com deficiência no ensino 
superior, sendo essas: a falta de estratégias pedagógicas 

adequadas, o despreparo dos professores e falta de conhecimento 

da população universitária a respeito do processo inclusivo são as 
mais recorrentes. 

Ainda na posição do aluno, o resultado estava diretamente 
relacionado com o desempenho no processo de avaliação. A oferta 
de condições de acesso a materiais constituintes do plano de ensino 
de uma disciplina e a sua compreensão são importantes para a 
aquisição das competências profissionais no futuro exercício 
laboral. Nesse sentido, Daniel sugere: 

 
(...) para as apostilas com grande volume de informação fica bem 
melhor se o material for acessível pelo Word ou bloco de notas 

para facilitar o estudo e desenvolvimento sem uso do mouse; Para 
os materiais complementares, o uso da gravação é suficiente para 
a compreensão e também para apostilas de pequeno porte” 

(Trecho da fala de Daniel). 

 
Nesse contexto, a deficiência visual levou Daniel a encontrar 

novas alternativas para o percurso acadêmico em termos de 
ferramentas de estudo. Por outro lado, a tentativa de retornar as 
condições de estudo convencionais e concretas existem, quando o 
mesmo verbaliza o desejo dos materiais em formatos de textos. 
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Quanto a momentos de atividades práticas em laboratórios, 
Daniel demonstrou não saber como ponderar sua avaliação, pois a 

ele nunca foi acompanhado por um professor assistente. Além 
disso, o aluno verbalizou sua satisfação em poder contribuir nesses 
momentos com o seu grupo de trabalho e ter ferramentas para 
compreender as ações práticas, mesmo que essas estejam no 

âmbito da percepção visual, devido muitos procedimentos serem 
realizados de maneira instrumental, dentre os poucos automáticos 
e com uso de softwares que poderiam facilitar a sua participação 
nas aulas práticas. 

 
“O acompanhamento no laboratório foi muito bom e não tenho 
nada para mudar relacionado a este aspecto. Tudo que precisei de 
acompanhamento tive durante os experimentos, tais como 

explicação adicional para maior compreensão e descrição de 
resultados, instrumentos e execução do experimento” (Trecho da 

fala de Daniel). 

 
Sobre as avaliações durante o curso, Daniel é enfático ao 

sinalizar seu bom desempenho, mas apresenta a preocupação em 
sinalizar pontos falhos e prejudiciais a outros alunos ingressos com 
deficiência visual. 

 
(...) “a execução das provas têm ocorrido no laboratório de 

informática e isso foi uma boa solução, devido não ter um 
computador portátil na faculdade disponível para nós (...). No 
primeiro semestre do curso o coordenador disse para mim que 

seria possível conseguir um computador para ser utilizado e 
diante dessa possibilidade e experiência que tive no laboratório de 
informática na execução das provas gostaria de pedir ao 

coordenador do curso um computador em sala de aula para poder 
realizar as provas no mesmo ambiente que meus colegas de sala 

de aula e isso é muito bom em questão de inclusão. Também 
utilizar durante as aulas para realizar anotações e trabalhos 
durante a aula” ( Trecho da fala de Daniel). 
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A fala de Daniel apresentou alguns pontos primordiais para 
a atuação da Educação Especial na perspectiva inclusiva no ensino 

superior. A primeira quanto a condições de avaliações com os 
mesmos critérios para todos os alunos no ensino superior, 
independente a presença da deficiência. Tal ação deve ocorrer não 
apenas pela averiguação da capacidade de Daniel, mas para a 

certificação e habilitação para exercício da profissão de Tecnólogo 
em alimentos. Também, a oferta de condições de realização das 
atividades avaliativas, como no caso, com o uso do computador no 
atendimento a necessidade de leitura e escrita das provas e 
trabalhos, pois em sua maioria são manuscritas, dissertativas e 
individuais. 

 Um segundo aspecto é o acolhimento quase inexistente no 

ingresso de Daniel no curso superior, pois ele teve abertura para 
solicitar condições para se desenvolver durante sua estada no 
ensino superior e essas foram coletadas no sentido de garantir sua 
permanência. Porém, localizaram-se no âmbito das promessas e 
ele continuou o curso com adaptações pouco favorecedoras, no 
sentido de sinalizar suas potencialidades e elevá-las a uma 
condição de atitudes favoráveis a inclusão, pois como enfatizado 
por Omote (2016) “o ingresso do aluno com deficiência no ensino 
superior não é indicativo da inclusão”. 

Outro aspecto relevante é a separação de Daniel nos 
momentos de avaliação individual, devido à impossibilidade de 
oferta de um computador portátil. Esta condição inviabiliza o 

contexto da inclusão no ensino superior, trazendo um viés ao 
sentido da inclusão. Ao atender a necessidade de resolução da 
prova por meio de software ledor, que confere ao aluno 
autonomia, é negada a condição de avaliação em termo de 

igualdade aos demais colegas e ainda, criam-se condições para 
questionamentos no sentido de dúvidas a respeito da credibilidade 
das avaliações do aluno e de atitudes facilitadoras. 

A respeito das expectativas de acesso ao mercado de 
trabalho, Daniel aparentou a ansiedade de um estudante prestes a 
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concluir o ensino superior e alternativas de opção de continuidade 
de exercício laboral e de seus estudos. 

 
(...) “fiz estágio em uma indústria de alimentos para a função de 

assistente de qualidade e depois que terminou o período do 
estágio tive a oportunidade de ser efetivado. Eu gosto da área de 
análise de alimentos, mas agora vou cuidar dos programas de 

qualidade da empresa e dos treinamentos sobre Boas Práticas de 
Fabricação. Também, penso no futuro tentar o mestrado em 

Ciência de Alimentos” (Trecho da fala de Daniel). 

 
Com a exigência do cumprimento da Lei de Cotas (BRASIL, 

1991) as indústrias têm ofertado e efetivado candidatos com 
deficiências em diversos setores. Quando a pessoa com deficiência 
apresenta qualificação profissional, esta inserção no mercado de 

trabalho pode ser favorecida e fortalecida para o desenvolvimento 
de uma carreira profissional para além da ocupação de postos de 
trabalho sem a exigência de nível superior. Também, as 
características apresentadas por Daniel como a pro atividade, uso 
da informática, desenvoltura no ambiente corporativo, 
competências intelectuais no exercício da interpretação de laudos e 
do acompanhamento de informações do processamento de 

alimentos contribuíram para a condição de deficiência não ser uma 
barreira no exercício de uma função laboral específica. 
 
Considerações finais 

 
A temática da inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

superior passou a apresentar maior destaque com a crescente 
demanda desse público no diversos cursos superiores no Brasil. 
Nesse sentido, a conquista do ingresso de pessoas com deficiência 
no ensino superior marcou o desdobramento das ações na 
escolarização dessas pessoas, mas também sinalizou a 
desestruturação deste nível de ensino quanto à oferta de acesso e 
garantia de atendimento as necessidades do aluno com deficiência. 
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Por meio da imposição do cumprimento das legislações que 
respaldam a inclusão no ensino superior, universidades e 

faculdades constituíram Núcleos de Apoio a inclusão (NAI) ou 
projetos de apoio a inclusão em seus campus, com pouca 
efetividade, pois não consideram a realidade do aluno com 
deficiência atendido por eles ou concentram seus trabalhos na 

busca de recursos para aquisição de tecnologias assistiva e projeto 
de acessibilidade, deixando invisíveis as reais necessidades do 
aluno com deficiência ingresso na instituição de ensino. 

Contudo, o esforço e dedicação do aluno com deficiência 
podem ser considerados os principais aspectos contribuintes para a 
permanência desse aluno no ensino superior. São muitas as 
barreiras encontradas por eles, como as arquitetônicas, atitudinais, 

conteudísticas, instrumentais e pedagógicas. Tais características 
impedem o acesso do aluno com deficiência e prejudicam o 
estabelecimento da inclusão no ensino superior. 

No caso de Daniel foi evidenciado a trajetória de uma pessoa 
acometida por uma enfermidade advinda da condição social da 
deficiência visual. Frente a esta realidade, vieram todas as 
dificuldades vivenciadas diariamente por pessoas com deficiência e 
a necessidade do enfrentamento por parte de um adolescente na 
decisão de continuar sua vida.  O contexto a princípio, não 
favorecia o desenvolvimento pessoal, acadêmico e social de Daniel, 
pois vindo de uma condição de vulnerabilidade social, sem 
acompanhamento na área da saúde e com dificuldades de 

aprendizado escolar pela ausência de atendimento especializado, 
restava a ele sua força de vontade em modificar a realidade. Assim, 
Daniel buscou avidamente o seu desenvolvimento acadêmico e 
profissional.  

Nas passagens apresentadas por meio de suas falas foi 
possível observar o esforço desmedido para superar situações de 
falta de atendimento educacional especializado, de acesso ao 
conteúdo na faculdade e de ações dos professores das disciplinas 
na disposição em conhecer suas necessidades acadêmicas. Em 
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contra ponto, a conquista de um professor assistente requisitado 
por Daniel, de sua avaliação perante todo o seu processo de 

formação profissional e sua dedicação em derrubar as barreiras 
encontradas no cotidiano do ensino superior.  

Contudo, se faz necessário sinalizar a presença de tais 
características a Daniel, não podendo generalizar essas a todos os 

alunos com deficiência visual ingressos no ensino superior, mas de 
enfatizar a necessidade de empoderar os alunos com deficiência, 
conduzindo-os ao autoconhecimento e a ressaltar as suas 
potencialidades como instrumento de efetivação de seus objetivos 
de vida. 

Sendo assim, ao apresentar a percepção de um aluno com 
deficiência visual egresso de um curso superior de tecnologia, foi 

possível considerar a postura de Daniel e seu esforço em retomar a 
vida, a concluir seus estudos e a ingressar no ensino superior 
enfrentando tantas dificuldades que poderiam ser motivos para 
justificar a desistência da construção de uma carreira profissional. 
Porém, Daniel foi instituindo sua consciência na busca da 
satisfação enquanto ser humano ativo na sociedade, construindo 
objetivos, criando caminhos para conquistar e conseguindo 
concretizar seus sonhos. Logo ao identificar à oportunidade de 
retorno a escola, seguido do ingresso na Faculdade de Tecnologia e 
guiado por seu percurso altivo de solicitação de suas necessidades 
acadêmicas e sociais, Daniel modificou a visão assistencialista e de 
incapacidade conferida, por vezes, a uma pessoa com deficiência 

visual. 
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Marília.  
 

Aline de Novaes Conceição  
Especializanda em Formação de 

Professores em Educação Especial e 
Inclusiva; Doutoranda em Educação, 
Mestra em Educação (2017) e Pedagoga 
(2012), pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Faculdade de Filosofia e 
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Ciências (FFC), Campus de Marília/SP. Psicopedagoga Institucional 
e Clínica pela Faculdade Iguaçu (2015). Professora da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental da rede municipal de Garça/SP, 
tem experiência em pesquisa sobre a Inclusão e sobre a História da 
Educação especificamente a história de instituições escolares que 
formavam professores.  

 
Amabriane da Silva Oliveira Shimite 
Doutoranda e mestre em Educação pela 
UNESP, campus Marília, na linha de 
pesquisa em Educação Especial, com 
enfoque da temática Inclusão e Ensino 
Superior. Também é especialista em 

Educação Especial pelo CEUCLAR – Batatais 
e em Gestão do Controle de Qualidade em 
Alimentos pela Faculdade Tecnologia de 
Marília - FATEC. Na área da Educação 

possui experiência no acompanhamento de alunos com deficiência 
no ensino superior, tendo sido professora e responsável pelo 
projeto inclusão de alunos com deficiência no curso de Tecnologia 
em Alimentos - FATEC Marília. Tem experiência na área de Ciência 
e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em processamento de 
alimentos e no controle de qualidade de alimentos. Membro do 
grupo de pesquisa Trabalho, Saúde e Deficiência e do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Inclusão Social. 

 
Ana Paula Ribeiro Alves 
Graduada em Pedagogia pela Universidade 
Paulista - UNIP; especialista em 

Neuropedagogia; mestranda em Educação 
Especial pela Faculdade de Filosofia e Ciências, 
Unesp; membro do grupo de Estudos e 
Pesquisas em Inclusão Social (GEPIS) e 
professora da Rede Municipal de Ensino.  
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Gabriely Cabestré Amorim 

Doutoranda em Educação na área de 
Educação Especial (UNESP - Marília). 
Mestre em Educação na área de Educação 
Especial - UNESP - Campus de Marília 

(2015). Possui graduação em Pedagogia 
pela UNESP - Campus de Bauru (2010), 
Aperfeiçoamento em Produção de 
Material Didático para Diversidade pela 

UNESP - Campus de Bauru (2015). Experiência na área de 
Educação, com ênfase em Ensino-Aprendizagem, Educação 
Especial e Educação Infantil. Atua como orientadora da Redefor 

nos cursos de Especialização em Educação Especial na perspectiva 
da educação inclusiva.  

 
Jáima Pinheiro de oliveira 
Professora Assistente Doutora do 
Departamento de Educação Especial da 
Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) 
da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), credenciada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação, na Linha 
de Pesquisa Educação Especial, dessa 
mesma universidade. Tem se dedicado 

às investigações científicas acerca da 
Linguagem Oral e Escrita (leitura e 

escrita) nos contextos da Educação Especial e Inclusiva. Dentre os 
desdobramentos dessas investigações constam a construção, a 

implementação e o aperfeiçoamento de programas de suporte para 
avaliar e promover o processo de alfabetização de escolares do 
público-alvo da Educação Especial. 
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Julia Gomes Heradão 
Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho – UNESP de Marília (2004). 
Habilitação em Deficiência Auditiva, 
Administração Escolar e Educação Infantil. 

Mestrado em Educação Especial pela 
Universidade Federal de São Carlos (2014). 
Atualmente é Doutoranda em Educação pela 
UNESP de Presidente Prudente. Trabalha 

como Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico de Educação 
Especial na Diretoria de Ensino - Região de Penápolis e na 
Fundação Educacional de Penápolis – FUNEPE, como professora 

na graduação do curso de Pedagogia. 
 

Maewa Martina Gomes Silva e Souza 
Graduada em pedagogia pela Faculdade de 
Filosofia e Ciências, Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – 
Campus de Marília, São Paulo, Brasil.Membro 
do grupo de pesquisa “Diferença, Desvio e 
Estigma”Doutoranda, Mestre e Especialista em 
Educação. Programa de Pós Graduação em 
Educação, Linha de Pesquisa: Educação 

Especial. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

– Faculdade de Filosofia e Ciências - UNESP, campus de Marília – 
SP (2014). 
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Nilson Rogério da Silva  

 Possui graduação em Terapia 
Ocupacional pela Universidade 
Federal de São Carlos, mestrado em 
Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal de São Carlos, 
doutorado em Educação Especial pela 
Universidade Federal de São Carlos. 
Pósdoutorado pela Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – USP. Professor Assistente junto ao 
Curso de Terapia Ocupacional da Universidade Estadual Paulista - 

Unesp Campus de Marília, atua nas áreas de Saúde do Trabalhador 
e Reabilitação Profissional nas seguintes temáticas: terapia 
ocupacional, educação especial, ergonomia, saúde ocupacional, 
saúde do trabalhador e prevenção. Docente junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Unesp Campus de Marília – SP, 
Linha: Educação Especial. Participa do Grupo de Pesquisa 
Aprendizagem, Desenvolvimento e Saúde Mental do Escolar, da 
Universidade de São Paulo.  

 
Patrícia Marques Barreto 
Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e 
Aprendizagem, na área de Comportamento 

e Saúde - UNESP de Bauru (2017). 
Graduada em Educação Física (licenciatura) 
pela UNESP - Campus Bauru (2012), 
concluiu em 2013 o bacharel em Educação 

Física pela Faculdades Integradas de Bauru 
(FIB), e o bacharel em Direito na 
Universidade Paulista (UNIP) campus de 

Bauru. Atua como professora de Ensino Superior, personal trainer 
e técnica esportiva.  
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Suelen Moraes de Lorenzo  
Possui graduação em Terapia Ocupacional 

pela Universidade Estadual Paulista – 
UNESP Marília. Aprimoramento profissional 
de Terapia Ocupacional na interface Saúde e 
Educação pela Universidade Estadual 
Paulista – UNESP Marília. Mestrado em 
Educação pela Universidade Estadual 
Paulista – UNESP Marília. Atualmente é 

Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual Paulista – 
UNESP Marília.  
 

Vera Lúcia Messias Fialho Capellini 
Graduada em Pedagogia pela 
Universidade Metodista de Piracicaba 
(1991), Mestrado (2001) e Doutorado 
(2004) em Educação Especial pela 
Universidade Federal de São Carlos. 
Realizou em 2012 Pós-Doutorado na 
Universidade de Alcalá- Espanha, a 
partir do qual defendeu sua Livre 

docência em Educação Inclusiva em 2014. Atualmente é Professora 
Adjunto do Departamento de Educação, do Programa de Pós-

graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem e do 
Programa em Docência para a Educação Básica, da FC/ UNESP- 

Bauru. Presidente da comissão organizadora do I, II, III, IV e V 
Congresso Brasileiro de Educação da UNESP de Bauru. 
Coordenadora do Curso de Especialização da Educação Especial do 
Redefor, em parceria com SEE/SP.  


